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Ῥυδοίδίϊο. 

(τὰ αἰτοναμι Ῥᾶνίομι ΘΠ ἸΟΠ15 ΟΑΥ πὴ ΟΠ ΘΙ ἸΟΟΙΠ ΘΙ Ϊ5- 

ΒΠΠῚΒ. 5111, [ΘΟ ΠΟ ῬΟΒΒΊΏ αἰ ΟΟΙ]ΘΡῚΒ. Τ]ΘΪΒ ΠΟ ῬΔΠΟΪΒ 

ΙΔ ΤαΒ. ἀρᾶϊη, ΕἸ ῬΓΟΤΘΙ Ραγέθιη ἸΠοπθαιη ἱπαϊοαγουπηΐ, απι8 

ἙἸ ΒΟ ]15 5115 ΘΟ Παγθηΐ. ΑἸΠ ποα οὔϊδ μι ππΠ0 ΤΟΡΟΥ Πα π|} 61] 

τπηθεηΐ, πὸ ἐοχίι οχ ἀοοίνηα, οΥτη 10 οΟΥΤΘοἴο ΔΑ] ΒΟ ἢ τα}15 

αἸΠου] 5. ἸΘΡΌ ΠΟΙ ἀτπιροαΐαν, ποὰ ἀαὈΪΓΟ απ Ἰη ΟΣ γ γ 0115 

ΔΠΉΪΒ. ΟΥ̓ΘΗ 115. 510 ΠΠΠΉΘΙῚ5. ΘΟΙ ἢ, αἰ ΘΟΠΠΟΠ ΘΙ Π]ΘᾺ 1 ΠΟῚ Ὑ]Β1ι 

504 πιϑῖϊ ΘΧΘΙΪ Δ ΤΟ5. ΟΟΡ ΟβΟαΐ 16. ΠΟ {ππιδίγα 1 ΠΘΡΟ ΓΙ] 5118- 

ΘΟΡΙΞ56, πὖ ὈΥ]ηδ 15 νΟΟα ]ΟΥτιηὶ Φορταναΐαβ ΘΧΡ ΘΙ] ΓΘ ., νἹτ1ἃ τη στοὰ 

(ἀΟ]ογθ, ΔΟΟΘητ 1} Δ ΟΡΟΒ ΓΙ Ομτ ἢ δ] Ὁ ΙΒ 18] ΘΟΠΒι Οὐ ΘΠ] 

ΤΟΒΕΓ ΠΟΙ͂ΟΙ, 5ΘηΓΘηΓ15. οὐ ΒοηΓΟΙ ΓΔ τὴ θᾶγΓΟ5. ΤΥ ΓΟΠΘ. ΒΟΙΙΠΟΙΪ 

ΘΡΙΘΟ Δοοοιημηοααία αἸΒΕΠριιθ. θὴ. ἨΠΙΒ ΘΠ οὐ 5102} 1015 ΤΘΌΤΙΒ 

ἸᾺ ῬΟΥ5, ααθὴ Δ ΡΊΒΙΤῸ5. Δ Ἰπἰου γα μα οὐ αἸΒΟΙρα]05. Δα ὁπι- 

οἹοαμα νοῦθα ροορίαθ. Πρ Ο θυ ποΟΟϑβο. Θδί, ΠΟ ΟῚ ρα ἴθ] 

51] αἴα ἢ ΘΕ 0. 1 6] 6 οοηΐ. 1) Τί «ΔΙ Δ} ΒΞ. ΘΙῸ ΟὈΘΙΆ ἸηΘΔΙῺ 

ΠΟ ᾿ΠῈ{Π|6} οἱ νἱδιὴ., ατιᾶμη ἃηΐο ΠῸΒ {1Ὸ5 ΔΏΠΟΒ. [ἢ], ΤΘΟίδ 

Τὰ 1556. Τὰ 6 ΠθΘηἴοι Ομ ΘΟ 0 ο556 ΠΟΏΉ11118, 46 απ 015 ππΠῸ ἉΠΤΟΥ 
Τπαϊοθυη ἀἴααθ ἔππηι, οατὴ ΘΟ Οπθὴ Οαἀνββθαθ θα γαν]. ΝῸΠ ΒΟΓγ ΑΙ 

αθθτϊ Του 8. οοΟμη γδοία5 εἰῶ, δείους (8 2, 1171, 8) π60 τηὰ 915 “Ἧρα- 

χλῆος. Πατροχλῆα, 51] 011105. (8. 2, 111, 6): τοῦθ Π|ῖ ἀἀΟΙγ 105. τοϑί!- 

ποιὸ τι ἴῃ απανέα οὐ ααϊηΐα 1ἴὰ ᾿ Του τὰ 506 ΠΟΧϑ ΘΓ (8 9, 1Υ}), 

ΒΝ ὨΪΖΘΒΘΟΒ πιο ΘΧΘΙΏθ]ἃ ΔΙ] παηΐο ρϑιιοον ἃ ΤΠ πα πο γὸ (8 4, ΤΙ 85). 

Ἠδοο ἴηΐτα, 5115 ἸΟΟΪβ ἀοοπγαπιβ ἰταοίαν!. Ῥαιοὰβ Γ68, αἰ ἰὴ 

Ῥυδϑίατοπο Οαγββθαθ ΟΧΡ]Π ΘΑ 6. ν 6] ΘΟ ΠΘΒΙΟΤ ΑΙ Ὸ ΟΠ ΒΘΙΆ]η, ΠΠΠῸ 

(0611: 8. 9, 15 γ. 8 0,1, 4. 11,9. 89. Αἀμοία!ομιιη ἸΔΥΡΊΟΥ 6586 

1) Τὴ ὰοὸ ῃἰμηΐα Παποῖα Ἰοοαξιιβ Θ8856. 81 οἱ νἱάθου, ἰϑσαὺ απδθβοὸ ἀἰιὰβ 

ΟΠ ΠΙΘ  ]ΟΠΘΒ. ΠΡΟ ΡΆΡ]1ΟΙ ἰπ}15 ἰλοίαβ: Ζαν Βανί ἀμ Βθμηαΐζαῃς 

τηθίηθν Ηοπιθυ υβσα 8. (98 80}. ῬΏ1]1Ο]. Ῥαθᾶαρ. 140 [1889] ». 24 544.) οὐ Ζὰν 

ΒοταθυἸβομθη Ταξουριποίϊομ (ΒΒ οῖη. Μα8. 44 [1889] μ». 847 εη4.). 



Υ] Ῥυδοίδεϊο. 

ααᾶπι ἴῃ Οαγββοα ΠΟΙ: πὴ ΠῸῚ «ἰθϑπηΐ ΘΟ ΕΠΟΤΟΒ. ΘΔ ΠΊ]ΠΠ11 

ἩΥΠΘΙἸΘΟΥ ΠῚ ΔΠΊΡ]Ὸ ΡΡαῦ δαῖτ οὐἸτ100. οὐπαίαθ. ΕΡῸ ἴῃ δαποία(!οη]- 

Ῥτι5 ΪΠ1] ἔδυ Ἁ]1Ππ6 ΘΟῚ, ἰδὲ τι τηθ 6 ΤΘΟΘΉΒΙΟΠΪΒ τα] Θιὴ ΓΘ θγθΙη. 

Ῥγδϑθίοσοα. οοηϊ οί 5. ὙἹ ΤΌΤ αΟΟἴΟΙ ἢ ῬΑ ΒΒ ΔΒΟΙΌΒΙ, ΘΔ] 

δ᾽ Θὲ5. ἴῃ τοχίπηι ΠΟ ΤΘΟΘΡΟΙΆΤη, ἰ΄σπθ. 60. ΘΟΉΒΙΠ1Ο, τι Ῥδτιοδ8, 

πα 5. τ] 5. ΟΧ δ  ηγ6 Π}, ΟΧ ᾿ΠΡΘΗΓῚ ΠΠΠΠΘΙῸ {π{ΠΠ|πιὰὶ ΘΓ ρίαβ ἃ 

ΟὈΙνΊοπ 6 να] θα θη. παρ ἐπίπαν οονῦθ ἐθηθῸ}Ὲ τπ|ΠΠ|αΐθηι βπι τὴ 

Πα ΘΟ θππί, οὐπὶ 14, ἀπο πππὸ τ 1]}] ΟΠ δέϊηαΐθ ποραηΐ, ΟΠΊΠΘΒ 

1 6]]Θχθυϊηί, ἨΟΙΠΘΙῚ ΘΔ πη ΠΟ] 81 ἴα ΘΓ ΘΟΪΆΤΘ. ΡΘΙ ὁ0- 

(ἸΟΘ5. ΠΟΌΪΒ. {Δ Ἰὰ Θπβθ. πὶ ΠΟ ΤΠ Π]0]5 ἸΟΟΙΒ. ΘΙ] ΘΠ ΤΟΥ 5. ΤΠ ΠΤ} 

(Θϑιαθυθηί. Ααϊπιο απο ἴῃ ΠΟ ΘΌΠΟΙΘ τηᾶρηδ ἔπι οὐ ΡΆθη6 

᾿πουΘ 1} }115.,. τοῦ νοοα Ὅτ] 0 ὁχ ῬΠ νυ βῖοα, βοϊθηα, ΘΟ ἴ0. τιΐϑι;, νἹΒ Π67- 

{186. {{ππππ ΘΧ τη] 115 ΘΧΘΙΏΡ ΠῚ ΟΠ ]η : ΘΟΥΤΘΟΙ ΟΠ ΘΙ ΠΟΟΘΒΒΑΤΊ ΔΙῚ 

οὐ ᾿που]θηΐαμ οὐ ἃ Ὁ ΟΠ] ραγίθ Πυπιαίδιη, πιὰ Δ Τ' 4585 ΗΘ Πἶτι5 

ΘΟ ΠΟΤ αν (ἔχευϑον ἄν Ὁ1]Ὸ ἐχεύϑανον), θουύτη ὈΒ]]ΟΙΟΡ ΠΤ, 

πὶ ποβίλα. τηθιηουα ΠΙΔάΘΩΙ ἴῃ τπιϑῖιη] ΒΟΠΟΙ στ πὶ ΘΙ ἀουτιηΐ, ΠΘΙηῸ 

ΤΘΟΙΡΟΙΘ. ΔΠ5115. δύ: 5015 τορος ἩΘηνοιι5 ΠΘηΥΖου, οαπι5. Θα [1ο- 

ΠΘΙῊ ΟΠ] ἃ 16 ΠΟῸῚ ἰΘηΪ6 1 νἱδαρου δ τ]ὰ 5. ΟὉ οαπιδϑα8 ΘΟΟἰΘΡΙΒ 

Ῥιδοβέαθ ἴῃ (165 Π]ΔΡῚΒ. ΒΟΙΒΡΟΧΙ. 

Ἐουβιίδη τ] Θύτιυ απ] βρη, απο] ἔατὴ ΡΠ ΟΟΒ νΘΥΒΊΒ π΄ 5ριι- 

γ105 ποίανθη. Αὐ πομῖδ } ΤΠ] ΡΘυβιιαϑιτη οδύ Πίδαθιῃ οὐ Οανβ8- 

568) ΠΟῸῚ ἃ Ὁ ἸΠῸ Ψ6] ρϑτοβ ῬΟΘΙΪΒ. ΘΟ Ἰἴὰ 5. 6586, 566] ἃ ΡῬΔΥΥΙΒ 

ῬΥΠΟΙΡΙΒ. ΟΥἵα 5. οὐ ΘΙ Οὐδ, ΠΟΙηΪπτιη ΟἸΓ ΟΠ] ἴα 5. οὐ πα] τουττὴ δ6- 

ΑἸ ατη θη 15. τη] ΟΣ θτι5. ΤΠ] ΠΟΥ θτι5. ἀπποΐαβ ρα] ἐπ Ρ6Ὶ ἸΟπρτη 586- 

ΟἸ]ΟΥ ΒΘ᾽ἼΘΙὴ ἴῃ πᾶπὺ απᾶθ Θχβίας. δ} ] 1 π6] 6} ΘΟΟΙΘΥΊΒΒ6, 

ὭΘΟΘΑΒΘ ΠῚ ΤΠ] τητ]ΐα ἴῃ οἷ. ΤΟ] μα. οὐ παΐπναθ ΡΟΘϑῚ5. ΗΠο- 

Τηθ.]οῖ6. οΟμγθηϊθηἑ, νἱθο}]1, πᾶ 4115. ν5 ἀΟοΥΒ τι νἱτ δα 

6] 1ηἴο0 1 856 ρπρηδη18, ΟἸΘΠΒΙΟμΐ ἐπουτιηῦ. {0 Χ ΘΙ] 15 τιΐδ: ὙΘΥΒτΙ5 

Θ 19 5ᾳ. 185. 189. 557 56. απἴῃ ἸΟΟΙΒ. 5115. θα πὴ ΡΤ βἰηΐ, πο ατι- 

Ὀϊΐζο: 564 ρείο ἴα] 0 ἁππιοίουθ ἢτιΐτι5. ΘΙ ΤΠ] 5, ἀπο οδύ ὁΧχ τὸ- 

ΘΘΗΓΙΒΒΙ 5, ΡΙΌΠΟΙΒΟΙ ροί55θ, ΘΠημοθηΐθη Ὁ ΔΗ ΒΒίτηο βδίιι 

ῬΟΘδΙ8. Θρίθαθ ἃΙ1Θπτιπ Ε||556 ἀοηηομδίσαν! ἩογΌΠΘυ: 5664 ἰάθη ἴπ|Ὸ 

πθραΐῦ ΘῸΒ. ΨΘΥΒΙΙΒ, ἴῃ ΟΕ] θτι5. ΘΙΠΠΟΙΒ. ΟΟΙΠ ΘΙ ΠΟΥ Θἔτ, 6 οΟπίθχίι 

ΟΘΓΘΙΟΥΤΠ ΒΘΟΟΙΤΪ ΡΟΒ56, ΟἸΠῚ 1051] απιοατι6 ΟΥἹ] 5 αἴ, απθαπατιῃ ΠΙΔ5 ἴῃ 

Πᾶπο ατιᾶ) ΠΟΥ Πητ5. ΤΌΣ τὴ τϑα]ο ον οίπι (Ποιπον. Αὐβείζο, 1881, 

Ρ. ὅ9). Ηδο γαίίοπθ μηδ θβία θη] Βτ τη] ροθίδο ἸὩ 6] 51 απ|15 ῬΓΟΟ]ἃ- 
τηθί, Υἱχ τηϊγα θον. (ὑθίθυτη. θοῦ ἱπα]οῖο ἀοαπίοβοαμ, ατ|ῖ 51Π0 

τὰ οὐ βίπαϊο αἰβραΐανθ 'βοπιηῦ: (1 51 ΠΌΤΟΒ Ο-- Ὁ γϑὶ] β'πη 105 

Ῥαγίοβ ΠΙΔΟΙΒ πη ἔθη θ ΔΟΡῚ οὐ αἰίθηΐο Δηΐτη0 ΡΟ. ] ΟΡ υΪηΐ, ΠΟΙ 

ἀπθιῖο απὶῃ ΘΟΠΟΘΒΒΙΪ 51} ΠΘΟΘΗΒΘ. ΠΟ Θ5856. 5 ΠΡῚ]α5. Πῖο 1ΠΠ|Ὸ 



Ῥυδοίατϊίο. ΥΙ 

ἱπίθυ ΡΟ] αὐϊομοα. ἱπαι ραν ο ἴῃ ΟἿΒ. ΟΥΤΉΪΗ τι5, ΘΧχ ααϊθτι5. π}}1ἃ ἀτίο 

οΥἾτοα πανγαεῖο 510] οοπβίδηβ οὐ πθίαιιο αΠ πιο αὶ οἰ ΠΟΙ γοβδῖῖ, Ερὸ 
ΘΟΒ ΨΘΥΒΙΙΒ τιποὶβ [1 ᾿πο]δὶ, αὶ ἀπ ἴῃ ΘΟ ΙΟΙθτ15. ΘΠ] 18. νῸ] οὁΡ- 

{ἰπ]58. ΟΠ βδὶ ουαηΐ απ ἈΠ] πὰ πη ΟἿ οαπιβᾶμι ρθοϑύ θὰ ἀοίαίθμ, απ8 

σΟΡΡιΒ Πα. οοπίθοίιμι οδύ (οἷοι ἃ. 750. ἃ. Ο}}}.), ᾿πΠΒΘΥΕΪ 6586 

γα] νἱ ἀο θα πέπιν, 

(Δ τι 1 ΒῈ ΡΥ αι ΘΟ ΌΒΒΤΙΒ. 511Π| Τη0 ΠΟΠΉΠΠΠ15. ἸΟΟΪΒ ΔΟΥΙΤΒ 

ἀΡΌΤΟ ἀΘὈτΐββο, ἐδιηθη. ἩΪ}1] γοοοϑδὶ ἃ}0 τπιηΐνουϑα Ιορο, αἀπᾶπὶ ΔῸ 

ἰπϊεῖο τη] οοηβ ϊπρυα: πῸ ΒΟΪΆ ΠῚ. Οσατη ΠΕ τα 5. ΘΒ. ΠῚ 

ΠΑ ΌΘΙΌΠῚ, οἴ" ν υ θα, νῸ] ᾿ξ οΥ 5 Ρ6 1 ΠΌΤΟΒ {γλ5 τηπΐατοιη, ποά 

«πὶ [δοουτπί, ΒΟ τκου, Ναποῖς, ΕἸοῖς, ΠῚ πο ΤατῸ 60 ρογαᾶποί βιιηΐ, 

πὶ οαθηι ΘΟ οί. ἉἸ ΤΟΥ ΠῚ 5. γΟΟ 11} ΤΟυτηδιὴ ΔΗ] τ] θτὴ γϑϑί- 

{πουθηΐ, ΔΙ Του πι5 ἡΘοΘ ΠΟΤ ἢ ἱποι]οα θη. 8. 072. Χαρύόποιό τ᾽ ἄναχ- 
τος ἴῃ ᾿Ὀγ15 δύ; ΒΘ Θυ 2 βου ρδ1 Χαρόπου τε «βάναχτος, αἱ αἰ- 

ΘΆΤΏΤΗΪ Τα ΟΠ 6) Πα οΡοΐ, 5664 οΘΠ ΘΕ νῚ τούτη πα ]ΟπΘὴ ν ϑ πιβί!ΟΥ 6 ΠῚ 

δὲ δρίοδο αἰ] θοῦ: ῬυΌΡυ δ. ΘΧΡα. Τάθμ ἃ 60 οὐ ἃ 1115 Τούτη 

οδύ ἴῃ ΠΪβ: προτέροιο χαὶ ἄστεος Γ 140, πολέμοιο δυσηχέος Η͂ 595. 
«1 ὅ90. Ν᾿ ὅ85, χρυσοῖο χαὶ εἴχοσι 1 25. ΝΑΠΟΙςπ5. Ρ]Ὸ πλησάμενος 

δ᾽ οἴνοιο δέπας [ 2294 οὕτὴ Ἡονηΐο οομηποπαδί πλησάμενος δὲ δέπας 

οἴνου, πὸ αἰραϊημηα ποϑ]θοίσμη 510: ἰάθη θ]Ὸ τοῖο δ᾽ ἐπ᾿ ᾿Ιφιδά- 

ἱαντι «ΑΔ 201 βου θοπάτπιθη μαίαί αὐτὰ ΒΘηί]οῖο τοῦ δ᾽ ἐπὶ (ἐγιφιδά- 

ἱαντι, αἴαπιθ ἴα βου 51 ΟΠ Ἰβέπιβ : ταμηθη ποσατιθ 8 Τὺ ΘΟΥΤΘΟ- 

τόποι Δα ΠΗ οί, πὶ οχ ᾿ϊφίκλου αποα {τα ϊτπιτη οϑί οὐποῖας νοὐπιβἐ ο Θη 

ἰουτηθπι ᾿Πφρίκλοιο. Ἐπιιϑιι5. Ζ 1384 ἀνδροφόνοιο απο ἐνααίξαμι. οϑί 
τηπίαπξ ἴῃ ἀνδροφόνου. τιῦ ΤΟΥτηα ποι οΟπ ποίη “Ζυχοόργου 80Ὸ- 

ἵπηρο 6 μοββίηῖ. ΒΟΚΚΟΥΣ οὐ ΝΑπΟΙττΒ πειρήϑη δ᾽ ἕο αὐτοῦ Τ' 984 

αἸσατητηϊ ὀδτιβα τητιαηΐ ἴῃ πειρήϑη δὲ «ξεῦ ν0}] δέ εὖ ποαιο οἴδουι- 

αππηύπιν ἴῃ ΤΌυτηα οοπίγαιοἴα, πιά ᾿παποιιῖ. ΤᾺ 6 Δ ΠΡΟ 511 ΒΘΟΙα{1|8 

Νατοϊτῖτιβ Ν' 105 ἔποὶϊξ: ἀπὸ εὖ δι(ωξγεῖσε γήο ἀπὸ ἕο δεῖσε, (ΌΪ πος 

00. ΘΟΥἸΡΘΠΑΙ οὐδ ἀαοίν 5. ἀπίθ ΑἸ υθβίη ᾿πιοο] οι αἰ] Θέτιν, 

{πὴ ἃΠ]Π]οατιῖπ Ν απο τι5. τού ποῦο οοπδίιν, πὶ οὔτε (()έπει. απο 

ὁχ ΠΟΙ Δ βοηςθητα ΒΟΙΊκον 3, Ναποῖς, οι Ε 810. βου ρβουτηΐ. 

αἸσατησηο σαὶ θη ρυοβρθοίτπῃ οϑύ, 564 δηίατῖτα5. ἀδεϊνι ἔπεϊ ἀο]οίὰ. 

Τάθιη οδαϊξ ἴῃ φωνήσασα (.ξ)έπεα (πὰ )] 5ΥΠΙΖΟΑΙΒ τ 00 ΘΘΠΘΙΘ 

ΤΟΥ. Ἡ]}1] ΠΠπ6 οδύ ἢἶβὶ οοπίν 10), απο Ὁ 55. οἵ 8606 

ἉΠᾺ5 ΒΟΚΚΟΥΞ, Ναποϊτῖτιβ, ΕἸΟΚῖπ5. οχ φωνήσασ᾽ ἔπεα [Θοθυππΐ, οἵ 

ἴῃ τοσσαῦτα (δγ)έτεα Β 398 ἃ ΒΟΚΊΚΟΙΟΣ οὐ Ναιοϊτῖο Ρ᾽Ὸ τοσσαῦτ᾽ 

ἔτεα ϑιι δ {πίπτῃ. τοῦ θη] οἰ ἢβ. Ργοροβιῖ ἔσται. οῆἦδος }]Ὸ 

ἔσσεται ἦδος Δ 518 (οἵ. σ 404. τ 510), τοοθρουιηΐ ΒΟΚΊΚοΥΣ οὐ ΕἸο κί τι, 

ΟΘΥΟΥῚ ἃ ὈΒἐϊπτιουτιηΐ δὲ 1 σθοῖθ, π ΤΟυτη 6 ΤΘΟ ΘΠ ]ΟΥΒ ἔσται ΠΠΠΠΘΥ ΤΩ 



ὙΠ| Ῥυδοίδεϊο. 

ΘΧΟΙΙΡΙΟΥ ἢ. ἀπροτοηΐ, ΡΙῸ ἤλυϑ᾽ ἰωή Καὶ 189. ὁ 261 ἃ Βοπέϊοϊο 

ἤλϑε «ξιωή ΔαΒοΙθέπ οϑῦ Ἰατιο θ]αουϊε Ναποϊςῖο, γϑοθρίμμη οδὲ ἃ 

ΕΊΘΚΊο, απιατηατιαϊη ΟἸΡ τη 0. γοαϊητορταίο ἀῃτ]ητπιὰ Τουτηὰ ἤλυϑε 46- 

Ἰοῖτ. 9.492. 51 ἐνὲ μεγάροισι (φιλῶμεν ΒΟΙΙΌΊηλπ5, ΘΟΙ Δ ΟΙΟΠΘΙῚ 

ΒᾺ θΘητι5, 51 ἐνὲ μεγάροις φιλέωμεν, τοοοηέθῃι ἐουτηδιη αἀαἰν!. Γ᾽ ΤῸ 

ταὐλιιπ ἡ ύτ᾽ ὄρευς ἃ εὖτ᾽ ὄρεος ἸΟΡΌΠΑΙΙ οββοῖ, ἰδ ἀρπ νοίου 8 

ἀπ 1 θα τπ: Δ] ΤΟΥ ἀγα Γ 8} ΤΟΥ] ΟΟὨ ΓΤ Οἴδ]ἢη ΟΕ5ΒῸ ΠΘΟΘΒΒΟ. Οϑί, 

1τὰ απ 1 ΤΘΟΘΉΒΟΠΟΙΒ. ΘΑ] 115 ΠΟΙΠΘΙΊΟΙΒ. Π1Π1] ΔΠΠπ6 ΠΙΒῚ 561- 

ΠΟΙ ΘΙ ΟτιᾺ} ΔΗ Ια τι 155] 11} Ὁ ΠΉΡΘΙΘ. Βα θηΐ, ΠΟ ΤᾺΤῸ ἴῃ ἃ ἢ- 

ϑιιβίϊα 5 ἀθν θη ΘΕ. ΠῚ 511}1168, Πα 115. ΡῈΘΙῚ ποῦ νοίπδίο πθῸ 

τὰτηθῃ ΟὈδο]οίο, απο Ον!α 5 Τυϊβί. ΠΠ, 481 5 θ᾽ Ποαντ, Πιαοηΐοβ 

ἰηΐθ1 56. νΟΧ ΤῸ διηδηΐ. [4 ἀπο] ΠΟΙ 1Π115 ἸΟΟΙΪΒ. ν} ἀοοί 56η86- 

τη: πάχη. απο 2. 5584 ΒοηΓΠ6ῖπι5. αἸσ ] ο τα, ἀτιϑιι8 οδί, φρα- 

δέος νοῦ (ρ10 νόου) «ξέργα τέτυχται νὶχ οπϊατιδιη μ] οί, γηϑεῖ 

ἐνέ Ξ 140 γυδοίθι. ΕἸ κί ἤθιηο, αιδηΐτη 5010, τοιηρίαν!, Θαΐῃ 

οὐδ ΠἸβουῖο τη] 1ὴ ̓ δίϑ } ἃ] ΤΟΥ ΠΤ] ΟΠ ΟΠ, απ 1 ΘΧΘΙΉΡΠ15 1ΠΠπ|5{Ὑ], 

νὰ ΠΘΘανγθη οὐ ΔΙ θμθ5 ἦἃ (δία. ποίαγθιπης Δ Ε 879, Ο 85, 

ΒδορῖπΒ. δηΘη. ᾿θ51 ποθ Ὁ}115. ἸΟΟΙ5. Ἰάθιη ν᾽ ΔαΙηἸβουπηΐ 

(Ζ1584. Καὶ 189. Ν᾿ 585, ΒΘ 0118), οἱ Ο 214 8011 6Χ Β561101118 ϑοθρθυτηΐ 

Ἡφαίστου τε καὶ “Ερμείκο γ10 60 ποῖ 107] πα θοηΐ ᾿Ερμεέω τε 

χαὶ ᾿Ηφαίστοιο, τιὶ αἸζοΥτ5 ΟΠ ΘΕἾνῚ ΓΘΟΘ ΤΟ] ΤΟΥ Τηὰ ἴῃ ν  πιΒ 1 6, 

Ἰτουπ5. νι ϑ.101 1} ΤΘΟΘΠΓΙΟΙΟΙῚ τηταΐα 511. ΠΙΠᾺ νοῸ ποαπο 

Βαΐαν ἤθατ ποβίγαίοβ. ΡΠ]Π]ΟΙΟΡῚ ὁχ τοῖο ποὺ ΘΌΠΘΙΟ ΟΠ Που]ταΐθπμη 

ΘΟΡΊΉΟΒΟΘΙΘ. ψο]πουτηΐ, ἰπιβίμ). ΟΕΒ6. ΠῸΠ ΡΌΞΒΟ ΘΔ) Τα ΟΠΘΙῚ, 
ἀπτλ} (τ 5 θητιο βοηπαξπι ΠΟ ΡΔΙΙΟΙΒ. ἸΟΟΪβ 5101 ἴρβ5ὸ οἰ ἤθοῦο 

ΟΟΡ ΓΠ], 

ΑἸ 5.116 δὲ σθητ5, 1 απὸ νΠῈ} ἀΟοί, τι ἀπὸ ΟΡ τητηὰ 

ΤΕ πουθηΐ π΄ Πα πιὴ ΧΡ] οσθηΐ ἀπ ἉΠ] απο νἱξ τι Ο ΔΙ" ΟΠ 

ΤΟ] ογοηΐ, γε. χε, τε, ἄρα ραν θυ] 5. ἀπ΄ Ἰηβου που ππηὖ ἀτπ|ΐ ἈΠ]. ἃ]1ἃ 

τητι αν ουπιηΐ. ΤᾺ Ἰρβῖι ΠΌΤ 15. οὐ ο Δ] 1015. απ πβάδηη νοΐου- 

θὰ. ΟΥ̓] (Δ}] Βο]οΥ, ατιοα πομ πα πὰ 1 σἱςππη νἱτ10 ΘΧριΠ ον ηΐ, 

απ ψ ΘΟ 15. 115. βανύασαθ τ] πι6. θα Τα 5. ΠΡ ΠΟΙ τπι81 Ὠ1Π1] ὁ0- 

δ᾽τανοηΐ, ππιὴ ἴα, αποα" Δα πΐ, βοαςθηταθ. ἃρίπ οϑϑοῖς; ἀΐατιο 

γ᾽ ν6] τ᾿ νὸ] ῥ᾽ Πἰοτα ἀρρίοία νοβϑυ θη. ἀπέ ΟἸΘ ΤΠ ΠῸΝ 

ΤΆΤΟ ΟὈΒΟΙΠα ΠΠ} Ο550 (ν. 8.1, 11. 9 ΔῈὺ πθῖπο πϑβοῖῖ. ποῦ 51 βίπαϊο 

Πα αἸ τα 15. ΒΟΥ ΠΟΒΊΘΙ ΘΟ τοϑιποηᾶδ γτ 818. 60 ἀΘΟ πο τι}, 

τι Βοηζθη 1 ΘΟ] ΘΟ Πτι8, ἀΡΡα οὐ ΤᾺ] νἱὰηὶ Ἰηϊζὰ ἢ ΟΆ850, 6 

πᾷ ΗΪΒῚ τον Υ Δ]η 1), {ΠΟ πὴ 510 π το Οὐ ἰοὰ ἨΟΙΠΘΙΪ οἱ- 

τὶ] θτ15. Ὁ]18. ἀλη] απ τ{ΠΠ|{π||15. αἰουαύαν, [Τὰ μου] πὶ ΠΝ 

ΘΟΠ ΘΙ ΠΘΉ 1 Ο550 νῸ] οἷβ ἀοΘμηοηβίγαίαν, απδὸ 1 Ποοῖο ΗΠ]. 957 



Τιυποίατο. ΙΧ 

«(ὁ πρέν οἱ πρών γ᾽ ῬΙΟΙΌΒΒΙΙΒ. οδύ, απὰο ΠῸῚ Α]1ὰ ΠΪΒ] πποέγίοα. γὰ- 
ἰἴομο ἰπΐον 80. αἰδοουπομα, Ο550. 5101 ῬΟΙΒΙ ΒΓ, ΠῚ 1 ΜΠΕ ἃ} 

Πονπΐο αἴνουβιιβ, απ 4 905 γάρ γῖῸὺ δέ μοβίίη. οβ86. αἸοοαΐ, 

«ποπίαπι ΠΟ ΟΥΙ5. εἶπ ῬΑ ΓΟ] τ. τιδῖι ἸΟπΡῸ. ἃ}} 5 ΕΠ το 56- 

αίονιη ἃ θοσβοῦ“. ῬΠ5 Τἀσποι ἀΟἸΠΟΠ ΒΕ ΕΥ] ῬΌΒΒ0 ΒΡΟΙῸ ΠΟΘΙ Ὸ ΘΧΟΠῚ- 

Ῥ᾽οσι απὰοὸ οΟἸ]ΟΡῚ οὐ ἶὸ ἈΘἀΒΟΡΡ5Ι, ἀπδηματπια μη θα ο1ὴ ἰὰ πὴ ἃ}115 

Ἰοοῖβ (πῇ ρῥγαοῖῦ, Οα. ν. ΤΧῪ ποίαν]. --- Βοη(]οπι5. Πἰατιιβ ΟΧΡ] ΟΠ ὁαπιδὰ 

σύ ν(ε) βουίρβιε Ζ1259. Ο 947, Ἰάοιη 5. ]άθὰθ ΠπἉ}15. ργοποοπδο 

οαπδα οὔ τίς γε δυνήσατο Ξ 425. ἨογηΐιΒ πρέν γ᾽ ἐλϑεῖν γοϑδύι- 

Ἰανὶ, τπὖ πρών Ἰομραη. 5. ]Π θα Οἰἤοοτο ροββοίῖ, 1. 408. Ν 172. 

Χ 1δῦ: δῖ κοοιέιβ ΝΑπΟΙςῖτ5 πρίν γε) 115. {ὙΠ θ1ι5 ΤΟ Ο 5. ὁοιημθαΐ, 

παῖς Ζ 81. Π 899, δ᾽ Οὐδ πθὸ χηΐητ5 8 415, ἘΠῚ θυΐμητ5. νὰῃ ΗοΙ- 

γνθυάθη 60. 3.54. πρὶν ἐπ᾽ ἠέλιον δῦναι τνηπζαίτ νος ἴῃ πρίν 
γ᾽ ἠέλιον. Π 840, τ] ῥϑιιοὶ ὁοαϊοο5. πρέν γ᾽ ΠαΙλοηΐ, ΤΥ ΘΠ Ἶτι5. οἱ 

Ναποκῖα5 ἃ ργδοίι! θυ. (Ὁθούι5. ΜΟΥ, 552, αὖ πἰαίπηη τΟ]]ογ οί, 

“ι 858 κεῖνό γ᾽ ἐμοῖς γοβιῖ; ἨΔ ν το πι5 Η 5. ΠΠ τὸ 56... τὖ ΒΥ Πα θα 

Ππα]οιη Ἰοπρειη οἰ οονοῖ, τόξον γ᾽ οἶδα 8. 215. ΜΟΥ αΙτπ5 ἴῃ αἸ5561- 

ἰαϊοπο, ἄθ απ ἰπΐτα (8 5, ΤΥ) αἰοούπν, π΄ ὁπ τ οίαβ ΤΌΥΤη 5. οἴω 

οὗ λούσομαι οοΥρογοί, δια δι, τὖ Ε 252 οὐ πείσειν γέ σ᾽ ὀίω, ᾧ 219 
ὥμοιίν γε λοέσσομαι Βουϊθογοίαν, Πουννουάθηιθ ἤν. 4 ῬΆΠ]]ΟΙ. 

Ν. Κ΄. .ΥἹ (1882) γν. 95, πὖ .4 529. Ἰπβο] ]{π|} τιβῖι μη χε θα ΠΟΘ] 6. οτμὴ 

Γασπνὸ ὁοππιποίαο (οἵ, 8. 6, 1, 4) ομοπαγοῖ, ἐμοί δέ γε ταῦτα μελή- 

σεται Ομ ΘΟΙζ. ΘΙ ΠΟΥ τη π]ῖο ἀπίο οοὶύ 1. Ἡ. γοββΒ Ε 279, ἃ 

4πὸ ἱπνϑηίμῃι εἰ τούτω γε λάβοιμεν ΒΕκΚΊκοΙ 2, Νάποις, ΟἸ Ἰδέ, πχα θῇ 

ΒΟΥ ρβουππί. Εἰ ΓΤ 188, π0] τιπτι5 ὁχ αοἰου ον θιι5. ΠΟΥ 5. πα θοῦ τῷ 

δέ γε νικήσαντι φίλη χκεχλήση ἄκοιτις, 1 5101 ρ]αόθυο δαηοίαν! 

Ναιποκίαβ, οὐἱ Ηρθυνν θη. 1]. 1. ἀββοης{πι. - «1 892. ΒΒ ]ΟΙΠ5, 

τ νουβι) ΘΧΡΙοΤοῖ, ριοροβιῖ ἂψ ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ, απο ΟΟἸ]]αΐο 

ΖΊΒΤ (στἶτι5. 0} ἅΠ18 οδύ Τα 110) ΡΟ θα θα ΠΝ ΉΪ5, ΒΟΙΡΒΘΙτηὗ 

ΒΟΚΙΚον, Ναῖοὶς, 411. Ιΐο ..2 8550 ἴῃ ἀμφὲ δὲ ὄσσε ῬθΘμί!Θῖπι5. ἄρ᾽ 

ΤΠΒΟΙΌΠ ΠῚ ΟΕ50. ΟΘηδβϊ,  οὐβιιὴ Ξ 425, οὐ ΒΟμΑ]Θί. γίε) ἴη61- 

αἶββο βιιρτα, ΘΟ ΠΟΙ ΠΟΙ ἐπ] οδϑύ, αΥ ΠΟ τπι5. ΡΟ δία) ον ΡΠ δαί, 

Ἐλάθηι ταϊΐοπο ΠΟΥ ΘΓ Θμπ|5 60. 0. 4 τιδιι5. δύ Γ 40, π|0] ἢ τοιόσδ᾽ 

ἄρ᾽ ἐών οοπίθοϊξ, οὐ Ιάοιη ἤρφιη. ΧΥ͂Ὶ γ. ϑύδ, τ] 2. 586 ἀλέτοιτ᾽ 

ἄρ᾽ ἐφετμόάς Βου] θη τ 550 ΑἸΟΙζ, ταῦ Πα ίτι5 νἱζθίιν, --- ῬΟΒΙΓΘΠΊΟ 

τ(ε) ραν ] α] αν ἴῃ νοῦϑι βαγοϊομῖο Ἡθγμΐ5 ΔΑΒ τ. .7. 50, α0] 

Βρμτθίθη ἄρ(α) θυ οὔ 5θὸ γηοο αϊοίιμ οδί. Τάθιη α 995 [6οἷὐ 

Ἡουν ουάομιβ ἤου. ΧΥΪ ρ. ϑ00, οὐ τίς δέ ϑ᾽ ὅμιλος μοβίαπ!αγοί. 

ΔΙ ΘΗ αΠπ|5. (ρ. 15), πὶ Γουμὰ οομπ ποία αἰββοϊνοιοί, ο 88. ἢ τε 

νέεσθαι γτὸ ἤδη νεῖσϑαι ὀχοορίίαν!. 



ἯΙ ῬγδΟΙ ΤΟ. 

πα τ]ὰ ἢ ΡΘΙῸ ἰδ} ΡΡαΥ 556. Θο5, απὶ ἴῃ γΘΟθηβοπο 

ἨΟΙΏΘΙῸ 11] Ἰ1π πἰβὶ το] οὐ ἃ ΙΟ πὴ σοί ῖβ αἸ ΔΙ ΘΟΕ βρθοίαῃΐ, 

ΑἸ ΠΟ Πτι5. αἴαπιθ ουτου θ 15. ΠΟ ΡΑΥΥ 5. ΠηρΡ]Π]οαν. ϑϑαθπίξαν, πὲ 

ΤΆΤ ΟΠΘΙ ΟΠ ΘΙ ΠΉΤΙΒ. ῬΟΙ ΘΠ τη οἷ δηςΠατ αἴ ΒΘΥΤΠΟΠΪΒ 

ΘΕ 8:1) ΟΟΥΟΥῚΒ ΓΟ Ότι5 ὈΓΟΒΡΙΟἰαΐπιν. ΕΔ ὙΘΙῸ τα] ΟΠ 6 1086 Πα] ΟαΥ!, 

απ οὗ ἴῃ ριποίατοπο Οανββοαθ οὐ ἰτουπι ἴῃ 1Ππ6 ῬΤΟΙΘΒΒΙ5. ΒΙΠῺῊ 

τὴη6 Ππβα 8} 5011 κἰπαϊο νοϊπβίατβ Ποὺ {Ππαςπν τι 6586. τιῦ νου θα 

ῬΘΙ ΘΟΟΪΟ65. να τα τηπιΐατθιη, 5061 Θὰ 5. ΤΌΥΙΠἢ 5. ΤΘΟΘΉΓΟΥΘΒ. ΘΟΥΤΘΟ- 

{πγπη], απᾶθ. τὸ [Ἀ]5α 0 ΠᾺ θΘτοηἴα οοΥα οαπιβα ΟΧ ἸΘϑ τι5. στϑτη- 
ΤΏ ΕΟ 15. Ψ6] τη 1015. νῸ] ἸΟΡΊΟΙΒ. ροία ἀοοοάθγοί. ΟἼἶπΠ5 ῬΥΟΙΗΪΒΒΙ 

απεηΐϑηϊ ν 6] απδηία] ἢ) ράσο ρΥπ οί ςουπη, 411 ἱπα]οα απ: ΠΝ 

11, απἰ βαριὰ ἀοοίσ μι ΑἸΘΧΑΠΠΡΙ ΠΟΥ ΤΟΘΥ ΘἸΘμ τη ΠΟ ΘΕ56 

5101 ῬΘΙΒ Βου πη, 566 οἱ, απὶ ἃ Βοηί]οῖβ, Ἡρθιμληηῖβ, ΒΟΚΚΟΥΙΒ 

(ἸαΙοουτιΐ τ]ὰ 5. ΘΒΒ6. ἴῃ ΒΟΙΏΟΠΘ ΗΟΙΏΘΙΪΟΟ οὗ Ἰηρ μα Τ65. πᾶ 

ὁπτὴ ΠῚ 5 Τη δ τὶ ΒΟΥ 5. οὐ ΤΟΒΓΠΠΠΟΉΠ5 ΘΤ ΘΙ] ]ΘΟΥΤ ΟΟΙΩΡΑΤ Πα 5 

{υπβίσα ἰοτηρίθηξιν, πονὰ αὐτο ΟΠ ΠΟΙΠΠοτο {1 απϊάθιη 564 πραπᾶ- 

ΠῚ ΤηΪητι5. σα, ἸΠγ ΘΒ ΘΙ οὐ ροββιηΐ οἱ ἀοθθδηΐ. 

ΟΡ Όαη ΚΚῚΠ 18 6 τη6η5. ὥ'δρί. ἃ. 1889, 

ῬΆπΠιν (ΠΟΥ. 



βλτὶ 

Ὧ6Θ αἀϊραχζασηο. 

1. Βουτ ν] ον ἀοοίοσιη, (αἰ π5. οαὸ αν ββθαῖο ἃ πῸ 

οοΙμραγαία Ὀ] δου, ΠΟΏΠ11]111 11 τη] 1 δυιηΐ, απο ΠΟ Δτιϑ1τι:5. ΘΒΒΘΙῺῚ 

«Ε Πϊτέθγατη τοδυϊπαθυο, ῬΘΗΤ]6Ι οηΐη, ΠΘν ἢ, ΟΠ Δ ΠΗ], ΒΟ ΚΙΚΟΥΊ, 

ΝΑΘΟΚΙΙ, ΠΟ. οροῖα οἴἴθούπη) 556 μαίαηί, τ ἀπ] 7} ἸΔ 1 ΠΟῊ 

ῬΟΒΒΙΕ (αἰ 56. 0 ΘΟΙη θοοίδηιηι, απ ΠΙαάοιη οὐ αν ββοδηι 

ΘΟΙΙΡΟΒΙΙΘΙΐ, ΞΟΠ] ΕἸ Τητηΐ σίνι Πα ποτ. ΤᾺ Ἰρδιη ΠΘΡῸ. 

Ῥηιβ ΕΙΟΠ αν πι5 Βοηύ] ον, οππὶ Ὡηπηδγουββοῦ. Πο- 

ΤΟ. δηΐθ οοτΐα γούλθι]α ἃ νΟΘἉ] θτ5. ᾿ποϊρ᾽οπίϊα, ΘΟμβίδ ἴον 

δἰαύππι Δ {6 γ6, ΓΘ] οχὶν ΗΒ. ἸΟΟΙΒ ΔΗΓΟΙτ5. .5. ῬΡΟπι Πα πη 

{π|586, Δ ἴρ80 Βϑῃίοῖο θὰ πᾶ Ἰηνοπογαῦ ποπάπη Θὰ 6580 

ΠΘΙΠΟ ποβοΙΐ: 5044. ΘΧΘΙΏΡΙΔΤ ΟἉΙ ἸΏ] τὴ ΠΟΙ ΘΙ ΟΟΥ ΠΏ), ἴῃ πιὸ 1116 

ΘΙ τοίη 56} 16) ΘΟΙΠ 5ΙΡΉΤΙΤη ΟΡ ἸΏ] ΒΟΟΙ τ ΟΥ̓] ΠΟ]"- 

Ἰη8 ἢ) ἃ ΤἈΓΠΟΠΘΠῚ ἈΡΡΙΠΧΟΙαΌ, οχ ὈΙ]] ΟΠ ΠΘοα (ΟἸ]ΟΡῚΙ ΓΕΥΤ ΓΑΤ5 

δ ΑΙ ΘΊ ΘΗ 515. ̓ ΠΒΡ]ΟΙ μι πιτη ΠΟῪ Π1Ὸ ΡΘΕ 5511 δέ, αἰ ὀχοπηΐο 
Βάθοι]ο πος ν]οοβίηο ἴῃ ΡΥ ΘΡαγ πα. οαϊτίοπο Πα αΙΒ. Θσοι {15 

οΥαΐῖ. [5 οὐ πηΐνουβθ 46. αἰραιηιηο οὐ 6 Βομέϊοὶ ταΐϊίοπο οἷτι5 Π|- 

ἕθναο Τα ορταπαθ αἰββουτ ΘΧΟΙΒΙΠ5. 11 οὐ ΠΠ δα Ἰ ει Τ' 

(ΘΠ ΠΟ πἾ5. ΜΔ ]10115. νο]. 11 Ρ. τ08 564.) οὐ βίῃρι 5. ἸΟῸΪΒ,, (ΠΙ ΔΉ [ΠῚ 

ἴῃ αἰσατημηο τοδί πη ΒΘη]οῖο ἀΘουοί, ἴῃ ΘΟΠΘηζα 0. ἀπὸ- 

(αν, Απάδοῖιβ οοὴὲ ΡΆγ 6 Κ 7 Ὁ, οὐ οδιλιξεάς οὐ “Οδύσσεια 

ἃ. 1820 θα Ό]1Οἱ ᾿ππ15 Τἀοία 6 βυιΐ: πὰ 6 ΘΟ ἼΟ οὐβὶ πὰ]ὲτὰ Πα οὐ Ρ6Ὶ- 

γουβα, οὐ απι86, οἷοι νῦν βροτοί εἶσι, ν6] ΟὈΪίοΥ ἀοοί! εἰ ἀθαμί, Τὰ 6 ἢ 

6 ππιπὸ απ] θη οΟρ ἔτι ᾿ππι{1}15. οϑί. Δ υΐουθ πα ]οῖο Τὴ τὴ ἃ πτι|6] 

ΒΒ ΚΙΚΘΥ τπιϑι5 οδύ, 4π| ἴῃ αἰΐονα, δα ΠΟ 6. σα πὴ ΠΟΙ ΠΟΙ ἸΟΟΥ ΤΠ 

(ᾳ. 1858) .6 1τέθυ απ, τ θ] σιμ πι6. ἃ ΤΠ] 10 νοοα Ὀ] σα ἃ Π 16 1155] 18 

ἀθϑίαΐο θατὴ {π|5βὸ μαίαθθαΐ, γϑροβιυς., 5.664 οἴπιθ. ποατθ. Τα ΠΟΘ 

ονθηΐτ ΠΟῚ ΡΙῸ θα 8 1 Θ556. Οατὴ ΤΉ }{1 πιο νου ηὖ {πη} Α τι οτι 5 {1|5 

Ν απο, (αἰ ἰρ56 αὐ 46 αἰραϊηθηο ὁθηβουοῦ ὈγονΊΓΟΥ βἰρ ἰ Ποανῖ 

ἴῃ ρυαϑίδτοπη6. ῬΑ 15. θυ Ιου 5. ΠΙΔΑΙΒ Ρ. ΧΎΤΠ5αᾳ. Ναπο]τῖι5. νὴ Ρ.]- 

5011 ΒΟΠΪ ΒΘΙΏΪ  ΟΟΆ]15 τϑαϊηξοργαν τ, ἀπαηίμιη ἀπ ἃ πρηηθηῖο {θπρο- 

178}1 νυ ῬΟυ τη] ΟἹ τ ἃ αἰ σατηπιο ἱποὶρ᾽ αίπιμι 6] οῖο πὶ» ρα ΑΡΌΟΡΊΘΟ 



ΧΙ Ῥυδοίμίϊο. 

ΟἸΪβ50 ἃπί γ(ε), τε), ἄρ(α) 5᾽γη 115. ρα γ ΙΟ]15, ατ15. ΟΊΑΙΠΙ Δ ΪΟΪ 

γ6] ΠΌΤΑΤ Πἰαίτ5. ν]τὰ ΠῚ] σάπια ᾿Πβου που ΐ, ΟΧΡΕΪΒΙΒ. δα 8115 

ΘἰαβιηοαἹ] ΘΟΥΓΘΟΙΟΒΙ 5. ΠΟΙῚ ρμοίοταί: ᾿ρβᾶιη Π ΓΤ Ὶη 05 ΤΟΒΕ ΘΙ 

πο]. Οὐἦτι5. τοὶ 1. 1. ἀπὰ5. ἴον, οατιβαβ: ἀηδληι, πο] ρμαῖοί ἃ 

ΒΟΙΙΡ ΪΒ. ἩΟΙΠΟΙ ΘΑΡΪΠ ἢ τι5. Δ ΗΓ ΛΓ 5. ΘΠ ἀἰτπῖ586, αἰ ξθυαιη, αποα 

πϑϑοῖαί, ἀπὸ πβαπιθ ἴῃ ἀμ οπᾶὰ πσνὰ ποία 510 ΡΙΟΡΥΘαΙ ΘΠ τηη. 

{εγηχιιθ γοοιββίπιο. 806, οὔϊδιῃ 14 ποβοϊίαν, απ0Ὸ τπιβάπιθ ἴῃ τϑα- 

᾿πΐθοτα πα ΡΥ 5. 1πὰ ΨἹ 50ΠΪ 5 ΡΙΟΡΤ ΘΙ ΘΠ πη 50: ἃ π6 ΝΑΙΙΟΙς Τὴ 

αὐ] θη ἢ Θὰ ΤῸ 58 115. οαπίπμη οὐ Οἰ ΤΟ Πβρο οί 56. ὈΥΔΘΌΠΙΒ56 

ἀθιπομϑίγα "6 5ίπ πὶ, τ] 46. ΘΠ ΟΠ 6 Θἰτι5 ΡΠ ΣΙ θ 115 ΨΟΥΌΙ5 αἸΒΡαΐαν!, 

ἴῃ «ΦΔῃγ ΘΒ θον. 4. ΡΏ110]. Ὑ Θυοη5. σὰ Βοη]η Κ΄ (1870) Ρ. 204 Βη4. οἵ 

ὙΠ (1881) γΡ. ὅ54ᾳ4ᾳ. ΘΟ] παρὸν ΠΙδάοιη οαϊἀοντηΐ, ἅτ ΒΟΚΚΟΙΪ 

ΘΧΘΙΏΡ] ΠῚ ΒΘΟΠΓ ϑαιπΐ τι (πο πητι5. (νδύ (1 ρβῖαθ 1884) οὐ οοη- 

᾿πποῖϊ ἅπὸ Βαΐανυ! «1. νὰὴ Τιθανγθι οὐ ΝΜ. ΡΒ. Μϑπμαθ5 ἄὰ Οοβία (1πιρ- 

ἀπ] Βαίανοιι 1887. 1889). απὸ ΝΆΠΟΙΞΙ π ΑἸοϊδίαβΒ ΠΖδοῇ 

(Πἀρβίαο 1880. 1887). Τοία απ οδέ (6 αἰραμηηο ἨΟΙΠΘΙ0Ο 60Ὲ- 

{ΓΟν ΘΟ βῖὰ ΟΠ ΞῚ Βα Ρ Ἢ] πδία} ΟΠ] ΘΒΟΘΓΘ νἹ ἀοθδίμ, οὐ Α τι σ᾽ πι 5 {π|85 

ΕΊΟΚ πονδῃὶ Τα ΟΠ ΘΙ (ἸΒΟΘρί  ΠαῚ ΡΟ. 

Νραάπο ΘΡῸ ἰ5 δῖπη, {π| ΕἾΘΚΙ σομϊθοίαγαιη Ρ] Ομ ἀπ δοῖδο, 

αὐιδ μι ΤΟΙ] ΘΠ ἀπ ἀπο ΠῸΒ. ΠΕ ΠΟΤΘ ΔΠΠΟΒ 5 ΒΟΘΌΪ, ΠΠΠΟ ῬΙΌΘΘΙΏ, 

ΠΘατΘ. ΨΟΙῸ τηθ}]ΐα ρᾶτῖο ᾿Δπ|6 15 ψ τι π ΠΡ ΒΙΟϑτπ {τ πα ίπιτη νΟ]0. 

Ἰυγαῖ, αποα οχίβίπηδί Παρ οἱ Οανββοαμι ΒΥ ΠΆΡΒ Το ηπ5. ΘΧ 

ΑΘο θα αἰδ!οοίο ἴῃ ΤΟπϊοαμη {Γαηβ᾽αΐαβ οδ86: δ αποα ὈΥΏ18, 

απδη ἔπ Βοῖο, ΠῸΠ 58 {15 Πα τ ἀρπα Ἠοιμθιιτη τηϊχίατη 6Χ Δ ΘΟ] 6 
οὐ [466 “ἸΔΙΘΟἴπιη ἀρ ΠΆΘΟΙ, 506 ΔΟΙΙΓΘΙ ἸΠ] ΓΘ. 6 ΘΟΘΡΙΐ, πὸ ἔδη- 

Ἃ6 πη τηοο Ππᾶθο τηϊχίπνα ΟΥ̓ ροίπουί, τθοῖθ ἔθος. Οπδιὴ ἱπατῖ- 

ΒΙ ΠΌΠΟΙ Δ1Π1ἃ τας] ΟΠ ἴΆΘΟΤΘ. πο ροίαϊ  ὨΪΒ1 1, πιὸ ΘΧΡΟΙ ΘΕΟΣ, 

απδίομτι5. δ Ἰηΐηἃ απᾶὸ ππης Θχϑίδηξΐ Τοηΐοα ΑΔ ΘΟ]ΪΟΘ γτθα 4] ροββϑηΐ. 

Ηος ΘΧΡΘΙ ΠΘΠΐΟ (ΠΟΙ πτι8. 056. ἀθῆπο ἱπα]οῖο. τίου θίπι, 5068 ΡΙῸ- 

ΒΡΟΥῚ Θνοηΐιβ, πιὰ ΟΡ θατιν, πη ρθαϊν!. Εο5. νϑῖο, απἰ ΕἸΟΚίπΙη 

ΠΟΘ] ΘοΘηΐοιη οὐ [ΘΙ ΘΙ} πὴ ΟἸαπηδηΐ, (π||6 πη ρΘα1Ὁ αποτηΐπτι5. 1 Θ1ὴ 

ΘΧΡΟΥ ΘΗ ΤΠ) ΤηΔΊΟΤ6 οατὰ οὐ οαπίομθ τοροίδης ἡ Νὴ ἸηὰΡ- 

ΠῚ ΟΡΤ5. δύ οὐ αἰπίϊμμη: 5664 Οροῦὰθ ργυοίπιμι θη αθου. [1ῃ- 

ααϊγαπΐ 1051, ΘΧΡΟΙ Ια πζππ:, (ποῦ νουθὰ απτοῦ νϑυϑι5. ἀρπ ἨΟΙΠΘΙΙΩΙ 

ΑΘΟΙΙΟΘ νου ροββίηΐ, απο πῸὴ ρΡοϑβίηΐ. Της6]Ποοθηΐ ᾿ρ585 ΟΠ] ΘΙ 

Πίαάοι οὐ Οἀνββοαμ ἃ} ΤΟΠΪΟΙβ. ΡΟΘΤΙΒ ΤΟΠΪΘΟ ΒΘΙΙΠΌΠΘ ΘΟΠΙΡΟΒΙ ἃ 5 

ΟΕ56, 566 ΤΠ] Ὰ5. νΘἴΟΥΒ. ΡΟΘΒΙ5. Α ΘΟ], ππὰ5. 1111 1 ΤΙΒΊΙΠ ΒΊΠΙΤῚ 

ΟΠ  ΘΥΓΘ ]ηΐ, τ] 0 Ὁ] ΠΓῸΒ. Οὗ ΤηΔΙΟΙῸΒ. Ο556, απᾶτη γ0] απιδίανι 5 

ἨΙΉΙΟἢ 5. (1)ὲ Ποχηουοδθ Θ᾽ πα 015. νΟΒΕ 0115. ΑΙΘΟ]οῖ5, ΒΘΙΟΙ]ηΪ 

1815) βίαίαποναί. απ θη απὸ αἰπῖπι5 οὐ Ἰηἰθηΐπι5 ΠΟΙΉΘΙ ΘΔ] 



81. 6 αἱ] ρἉ ΠΟ. ΧΠΙῚ 

ΘΙοσυ πὴ ῬΟΥΒΟυ αἴ 08}, 60 ΤΠ ΡῚΒ. ΡΟΙΈΡΟΧῚ ΠῸῚ Β0]1π). 5Ι ΠΡ Πα 

γοσαθι αι, οδϑὸ. οὐ Ὀγονία αἀπαράδητη Θηιη  αΐα 5661 οὐΐαιη ἰπΓΘΡΤῸΒ 
γΟΥΒΙΙΒ. οὐ [Ογίαδβο. ἸΟΠΡΊΟΙΟΒ ΨΘΙΒΙΠ 56.165, απ|ὰ8 ΤΟΗΪοὶ ροοίδο 

ΘΧ πιδὶ οἵ οοπϑιιθίπαϊηο Α ΘΟ] Θου τὴ. ΤΘοΘρουηῖ. Νοάτιθ ᾿ἃ πηπτῃ 

ΓΟΡΡΟΙΒΒΘ ΤΠ νἱάθου: ΒΡΟΙῸ οὐϊαμη νἱᾶμ ἱπαραν ρΡΌΒ50, ἧπᾶ 

Ταοΐα πὶ 510 πὶ ΠΟΘΑΙΒ. ΘΡῖοα ἃ0 ΑΘΟΙΠΠτι5. Δ ΤΟπ65. {ὐδηδῖγοί, Ρρὺ 

γἱπ ἃ] ΤΟΥ ῬΟΒΒΘΕΒΙΟΠΘΤῚ Δ] ΓΘΙΟΥ ΠῚ πΒΙ ΠΡ 556. ρας 61] βιυιηΐ, ατ|ο- 

πΐδιη δ  οβίου ον ἃ, ἔθ θΟγα 6 ἸΘν]5 (ΘΠ ΤΟΙ ΡΟΥΘ ἢΪς Δ ΘΟ]6 5 

ΡῬοΘβϑὶβ δρίοαθ διοίου 5. {π|5856.. θα ποὴ ΠΙοθῦ ποο Ἰ000 θ]π|τὰ ἀἸ ΘΟ 6 

Ὧα τὸ τηᾶρπα οὐ αἸΠΟῸῚ]], ἀπιδ πηι, δὶ ἀπά πο οὐϊπιγὴ ἀπ, ΘΟΡΙΟΒἾ 5 

ἰὐδοίαγο ἴῃ Δ ηη0 Παθ60. Ῥαιοῖβ, απ] βοη α1η, ΒἰρηΠοαν], τ0] 

46 ΕἸΘΚΙΙ οαϊξοπο ΠΠ18} 615. ΘΡῚ, ἴῃ ΒΘ] ΠΘ.. Ρ}110]. ΥΥ̓ΘΟΠ Ομ ἢν. 1587 
Ῥ. 588 -ὔ85. Ναο γοᾶθο δα αἰρΙητηδι. 

Τηΐον θὰ Θ]θιηθηΐα ΒΘΙΊΠΟΠΪ5. ἨΟΠΊΘΙΟΙ, αττὰθ ὁχ ΑΘΟ]αο. οὐἹ- 

ϑΘΊπθη Πα ὈΘηΐ, 501 πέθῃ Ἰ Ὀ]Ά] 6 ΠῚ 5 6556, 14 αποᾳ ΟἸἸπ (ἈΠ ΘΒ ΟῚ, 

ἃ. ΡΠΠ110]. Ὑ Θυοίηβ. χὰ ΒΟΉ] Χ [1884] γ. 294 56.) πορΆ Δ), ππη6 

ΕΊΟΙΚῖτιΒ. ΤῊ] ΡΟΥΒ 510. ΝΠ τητι 100 65 απαβάδηη νόθα] πη), (πὰ 

νΊ αἰραιηηϊ οἤδοίαθ δυιηΐ, ἀρ Ἠοιηθυυ πὶ 165. ΠΑ ΘΉλτ5. ΠἸΆ]ΘᾺ 

ΘΧ ΑΘο 6. πουΐπηιβ (αὐέρυον, ἀγαυός, 5᾽γ 1118. (6. απἰθιβ ν. ΕἸΘΚ 

Οάγββ. Ρ. 7): ὃχ Τομπῖοα γ 6 1Ὸ αἰα]θοῖο πα]}π} ΘΟ πα] ΘΧΘΠΊΡ] 11} 
ΟΡ ΤΩΙ Βουν αὐ πθπθ ἴῃ Πα ΡΊηΘηΓ5. νϑίθσιι ἢ ροθίδγιμη (Δ Π]Π1η]. 

ΔΊ ΠΘΥΤΗΪ, ΟΘἔθΓΟ πὰ ΠΘα 6 ἴῃ {{{π|151} πθαπθ ἈρΡα σ᾽ (1605 

{δα ππὶ οδί. ΠΙΧχουὶῦ απ|5. ΠΘΟΘΒΒΘ. Θ556. ΔΗ ΓΟ Ϊτ5. υΕ οἰΐαι ἀρπα 

ἸΟΠῸ5 ἴῃ τπιϑὰ ἔπ|556: αἴ, 51 {π|{, δὴ νοίπβία ἀοίαϊο ἃθΟ] ον, πὖ 

Ἰρβδῃι ἃ ΌΟ]ΠΠΟΠΘτὴ ΟἸ σ᾿ ΠΊΤῊΪ 1 Οἷβ ΓΘ θ 115. ΠΙΠΉΘΓΆΤ 6 ὈΘδγητι5, 6π|- 
Ῥι5. Τοπΐοὰ αἰ] οοῖτ5. ἃ οοίθυῖβ αἰ ον. Οδεο θὰ δρίαίο, απὸ 1185 

οὐ Οάγββθα οοπαϊίαθ βϑηῦ, βορίϊηο νϑ] οοΐᾶνο ἃ. (ἢν. ΚΔ ΘΟΊΠ15, 

ΒΟΠΤΙΠῚ ΕἸ Ἀγητηΐ ΤΟΏ 115. τιβι τύπτῃ {π|556 οὐ πὴ ΟῚ οϑί, απ|8, 

1) Νατη απᾶθ ἴῃ ναβῖ5. τηπβοὶ Πρ Πθηβὶ5. θχβίδμῦ ποιηΐπα ὠξεώ (1) 6].5 

546, 547), ᾿ΩιΕατίης (546), Γαρυωξόνης (5848), δὰ ααδηηαπαιη Πἰξϑναύασα (Ὰ]- 

οἰαϊοα, δουρί ϑαμηῦ, ἰδιηθῃ αἰ] θοῦ. ΠΟ ΤΠΘΓΘ ΙΌΠΙΟ88. 866 οαπὶ Πουῖοα, τηϊχίαθ 

6856 6Χ ἃ νοολ]!, απ886 Ἰορίναν ἴθ Ναΐς (547) εἰ Γαρυκδόνης, πδὸ ταϊμ8 6Χ 

ἴουτηδ ΒΕ ρῚ8 ἴῃ ποιηΐηθ ᾿Δδιξατέης τϑοίθ οο]]ορὶρ ΕἸος (Οαγ585. Ρ. 10). Οὐἱ πὰπὸ 

ἰᾷ ααοαὰθ (ρ. 9) οοποθᾶο, 5 πρυ]ΔΥθα. θη ΡΟ Ἰἰἰΐοτὰθ αἰ δϑῦ ἵπ {{{π]0Ὸ 

Νάχιο Ι6Α. 409 (ἀςδυτοῦ) [ἋἈΟ]]Ἰὰ8. Θχρ]]οανῖ, 51 βἐαύαδμηαβ ᾿πβύα πη Βοπτιτα. αἰ- 

Βϑτητηὶ δϑίαθθ 1111π|8. ὕ10}}11 (5866. 1. ἃ. (1ν.} ἃραᾶ Ἰομθθ ποὴ βι ρθυβι ἔθη. [αῖ586, 

Βοβίαρ ποιηθη «ξε[φ]ικαρτέδης, ᾳαοᾶ ἴἰπ ἐϊα]ο Ναχίο βουστροφηδὸν Ξουϊρίο 
ΠΌΡΘΙ ΤΕρΡΘυΐΟ ἈΡΠΟΞΟΘΙΘ 510] νὶβὰβ δύ Ηόσηο]18, ΒᾺ]]. (ουν. Ἠθ]]θη. ΧῚ (1888) 

Ρ. 468 ξ44.; δ Φουταδθ Πἰςξογάσατα. ρατεϊπι ϑυδηϊ ἄαταπι θὰ βαθὺ, αὐ Εὐϑυχαρ- 

τίδης τοοῖϊιβ Ἰεραύαν. , 



ΧΙΝν Ρτγαθίαδίϊο. 

51 Ππ]ββοῖ, ΘΧΡΠΘΔΡῚ ΠΟ Ροββοῖ, σποιηθο πο αἴδ6Ὸ ἴρ88 5664. οὔἴδιη 

ΟἸΠΠΪΒ5 ΤΟΙ ΠΟΥ Οἴπι8 ον ἈΠ 1. ΤΠ οβίαῦ, τι πὴ] ΠΟΥ 115 1115 ΟΔΥ ΤΉ] Ϊ- 

δ, απὰὸ ἀπάπιηη οτἵα οὐδ ηΐ οὗ ἃ ΡΟΘΕΪ5 ΟἸΓΟ ΘΓ ΘΟ θη)", ΒΥ ΒΟ 8 ΠῚ 

ΟΡΟΙἃ ΠΟΥ Ὁ ΙΗ Ἶτπι ΘΟΙΠΡΟΠΟΙΘΗα", αἸ] οὔτι αἰρΙηΠΠ0. ΠΟῚ οἃ- 

τϑηΐοηη {Ἰ θ πάσητι5. Βαιμάθιῃ {ῦπο. 5566. ΠΟΥ ἢ ΘΔ Ππιπὶ αἰὰ- 

Ἰοοῖα5 πὶ Δ ΘΟ] θὰ. 
Πδοο ΟΠ ΟΟΡΙΟΒΙ 15. ΘΧΡΟΠΘΙΟ δία τι6 ΔΡΡῚ ΠΟΘ Ή 5 ΘΟΠΠ ΡΠΔ}Ὸ 

ἸΙοοῖ δηριβαθ. νοίδηϊ. (πὶ 11Π1 πο ΟΥΘαΙΌ, οοπθίπι Βοη θη ΙΔ] 

ΒῈ ΡΥ ῬΙΟΡΟΒ δ ηι ΤΟ ΌΠ]ΘγῸ: θὰ ΟΟΥΓΙΒΒηε Οὐ σἱὰ, ατιὰ 84 ἀ556ῃ- 

τ Θπα πη ἀποὰΐαν. ΕΡῸ ὨΪΠ1] Δ] ΘΘῚ ΠΪΒῚ πι ΟΠ ΘΠ, ΟἿ ἴῃ 

πθὰ ΘΟἸ Ομ. ἴδτη ῬαΙ οι οὐ ᾿π γθατιοηέθιη ΟἸ ΡΠ ΟΕ] ΓΟ ΘΙ ΠῚ6 

ῬυΔΟ θυ η. ποία ΠΠ1ὰ5 οὐ Θά γββοὰ αἰδ]θοῖο αἰσϑιημηο οαγθηΐα 

Βουρίαθ. δυιηΐ, πΘ΄τ6 5 ἸΙςΓογ τη ΘΧΡΥΘΕΒΙ ΠΘΟΠΘ. ΒΟΪΔΤῚ Θἷἶπ5 50Π] Π6- 

ΒΘ] ΘΟ. ΟΠ θη ὀδπιβδ}} Πα τι, οατ νοῦ θὰ {γα 1ῖὰ ν 6] ΠΓΘτα 5. Βη ΆΓΘΙΗ: 

ΟἿΒ ἸΟΟἿΒ ΘΟΥΓΟΟΙΟΠΘιὴ ΔΟ ΠΟ π], απ] 115 411 οατιδα ν 6] οΥδιητηϑίϊοα ν 6] 

τηοίγϊοα ν6] Ἰοσίος ἀοοοάθθαί, πὖ ΘΟ ρΡΘ] 1 ΓΘ Ρ 5556. ρα ΘΠ. 

11. 1. ν ρδιδρορίοιτῃη ἀπίθ νοοᾶθα]α, απ8θ6 ΟἸΐ ἃ 61- 
ΘΆΙη)0. ᾿ΠΟΙΡΙ ΘΟ θδηΐ, πθαπο ἀ6]  νὶ, π|01 {γδα!πτη γαῖ, πθατιθ ἐἈ 6 ἢ 

ΔΘΘΤΑΙ, π01 Τὴ ΠΠ0}15 τηᾶπτι ΒΟ ρ {15 ἀθοναῖ, ΒΘ] πὶ ἸΡῚ{πι", τι ΘΧΘΙΏΡ]ἃ 

ΔΘ αι ἐἸδαῖέ οὗ Ἑ 4, χέ ὁ ΓΊ55, χέ οὗ Ζ 281. γ}7 958. ΘΥΤΙ Θ ΕΠ ΒΕ 

ΝΘαθΘ. ἸΠΔΡῚ5. χ (01 χὺ Εν ἤηδ]θὴ οὐ ρᾶν!] 188 ἀηΐθ 

ΒΓ ΡΟΙΩ ῬΙΟΠΟΙΗΪΠΔ]ΟΙῺ ΟἸ]ὴ ἃ αἸΡἈΤηγη0 πο] Θηΐθμ ΔΙΑ], π|0] ἰῃ ὁ0- 

ἋἸΟΙθτι5 πῸἢ Βουρία οὐ α΄, 586 6 Παπ|: οὔ ὃ Ὁ 214, οὔ ἐϑεν.4114. οὔ οὗ 

Ε 58. Ξ141. Ο 490. 158. 410:.Τ 124. Υἱ 849. :Χ 219. α ΘΔ Σ ΕΠ: 
᾿ὐτίατη ΟἸ1510}185 [οί ο πέρ νοοαθι]α πιὰ Ο] πη ἃ ΟΡ ΠΙηΟ 

Ἰπο ΡΟ δ ηΐ τητι] τὰ ΘΧΘΙΏΡ]ὰ ΤΟ] τι], πθαπθ. ἃ οί, απ. ΟΥ̓ ΊΟΓΘ 

τπιτα το μὸ νἱγὶ ἀΟΟΥ (6 ]6γ6 οομϑ  βυιηΐ (πὸ οὐδ᾽ οὗ παιδός Π 522, 

τῸΪ βοηϊοηίία ἀθὈΠ]Π] αΐτ ἱ οὐ οὗ 5ουϊ ταν, οἱ ϑαλάσση τ᾽ ἔλσαι 

Σ 294), 504 οἰϊδιη θὰ, απᾶθ [611 πΘρΌΓο [0111 ροΐογαπί (αὐ δ᾽ 

ἑχατηβόλον Ρ 858). Νιυηατδη 5018 6] 1510 ἀηΐθ .Ε [οί Ιοπθα οδτιδἃ 

1ΏΪΠ1 γίϑα οδῖ, ΟἿ ΘΟΙΓΘΟΓΟΠΘΙη Δ6 ΠΟ ΘΠ. 

Ἐδάθηὶ τας! ηθ φΟΥΓΘΡ ΟΠ ΘΙ ΒΥ] 086. {1π8}185 δηΐο 

νο λα] ΟἹ αἸσαιητηο. οὐπαΐα το] τ πα μαΐαν!. πᾶ δαΐ [ἃ 

Πτ, πὖ ΒΥ ΠΑΡ ὈΓΘΥῚΒ. 1 ΘΟΏΒΟΠΆΠΙ ΘΧΙΘῚ5. ΠῸῚ ΡΙΌΘποαίπι 2) (ν ] 

1) δ οὰπῃ ἴα 5᾽ηΐ, οἰϊαμη 6, ααἱ νϑϑίϊσια αἸσΆΠΉΤΩΪ π᾿ ΒΘΓΙΠΟΠΘ ΘΡΙΘῸ 

δχβίδηἐία δἱθπιθηθβ ΑΘΟΠἸοἷβ Δα πατηθγασο ποϊαηΐ, οοποθάδηῦ Πθοθδθθ δϑὺ ΟἈΣΤΩΪΠ8 

Ἡοτμθυοα 5ῖη6. πδο ἰ{θγα ΒΟΥ ΌΘΠ4 8. 6858. 

3) Εδπι Ῥσοαποίομθ πη ΤΆγῸ ΗΘΥῚ ἴὰπιὶ ἴῃ ργϑθίαψίοπθ Οὐ γββθᾶθ πποπαϊ. [πὶ 

Πίδ46. διπθηαίίομθ οὐὔπι οοὺ οὐ γὰρ οἶδ᾽ Ζ 867. Αρυᾷ Ναποϊκίαπι οὐ ΕἸοϊκίαπε 



81. )ὲ αϊδφάιηπιο. ΧΥ 

ἀνώγετον ἴφι «1 281, οὐ γάρ οἱ ἵπποι .1 889, ἀεικὲς ἀνασσέμεν 

Τ 124. ἤλυϑον εἰχοστῷ πὶ 200), ἅττ 1ἴὰ. ττὖ Βγ Πα ὰ Ἰοηρ ἴῃ νΟΟΆ] ΟῚ 

Οχίθηβ δου ρἰαύτ (νο]αΐ χρυσοῖο χαὶ εἴχοσι .1 35, ἔσσεται ἦδος 

«1 818).  ἍΠ}ὰ ἀπόοαπιο, τὖ ΘΧΘΙθ]ὰ ν' ΡΤ ΡΟΡΊΟΙ οὐ ΟΠ ΒΙΟΠΪΒ, ΒΟΥ ΝΊ, 

τἶδὶ τἀ πορ]θού!οπμο) ΟἸΡ Ϊ ἃ11ἃὰ οατιδὰ ΟΟΙ ΤΡΌΠΟΙ ἀΟΟΟαοθδί. 

Ὡ, ΤΟ. δηΐ οδιιδαθ, Ππδυὴ τη] πϑοατιθ, 5' ὁ ΠΟΡΊ]ο- 

οἴϊοπο αἰ τη} ΟΟΠΟΙ ΤΟ αἵ, 5815. ΘΥΑΝῚΒ. τη Π1 νὰ οδί, τι ἃ {τὰ- 

αἰΐα νὸ] να] ο αν βου ὕπι αν ΚΓ ΟΘ ΟΊ ΠῚ: 

αἹἽἹ Ὁϊδον ρα πα ἀπτὰο ἅτ πῖον νούθ τ τ ἢ Ὁ ἃ 11} ἃ {1- 

ΘΟΥ̓ ΤΙ ΤΟΝ ΠΟ πἶὰ ἁτιὖ ΤΟΥ ΟΟαΊΟΘ 5. οὐαῖ. χ ΑΥΙΒΓΔΙΌΠΙ 56 ῃ- 

ἴρηζα ὅ οὗ Ρ]Ὸ ὅς οὗ ΒΟΙΡΑΙ Ζ 90. Ν᾿ 501, δὲ εἴδεται Θ᾽ ὅ59 (ν. 

Ἰηΐγα 510 δ): γργαοίονσοα αἰ ουοη ἃ, απὸ ἰητον ΔΥΒί πὶ οἵ 

ΠΌΡΟΝ. τηᾶπτι ΒΟ ρίοϑ γαῖ, Ε Τ Τ᾽ (ν. Ἰτὰ 510 οἡ. 1 78. πιϑῖ18. ΒΊΠη. 

ΟὈαΙΘΟΝ. Ἰηΐοι 56. ΟἸΒΟΙΟΡα θη 5 ἸΟΟΙ͂Β: “1 407 (ν. 1ηἴτὰ 8110 ὃ). 

2. 8520. 9 δ20 (ποτὰ Ἰοστη ἴῃ Ὀ λοίΠοπο Θά γββοαθ ΟἸὨΪ51: ὁθίο- 

711} ν. ἰηΐγτα 510 ὁ). 

Ὁ) Θανππ βοηζοηίϊαο, αποα αἸΡΆΤΏηΟ ΟἸἾ550. οὐ ἰὰ- 

οὐππὰ ἃ ΘΥΔΙΠΠΊΔΙΟΙΒ. νοίθυ θτι5. νῸ] ἃ ΠΌΤ} 115. τη8]6 Οχρ]οία ΟΥ̓ΙΠΠῚ 

556. ν]ἀθὈαῖαν, Τπορίμπιη νοι Ὀπ] τη} ΤΟ ΒΟΙαὐ ἴῃ ἄχος οὗ Υ 282; 

ΘΟΠΒΕΠΟἿ0 νΟΥΘΟΥτ θουα θαΐα οὐαῦ ΠΝ ἸοοΙβ: ἐπηράτου ἔργα 

1 228. σφωιν ἰδών Ο 158. ΒΡ. ΠΆ 1715. Ομ ἃ τιβῖιτὴ Ὁ1Ὸ Ὀ]Ὲ7}1 ρΡο- 

Β'τιβ ἴῃ ἀέϑλιον οὗ Ψ᾿ 748. ἘΆ]Β0 τό ἴῃ τοὶ τηπίαξιμ οὐαΐ ἴῃ εὖ 

νύ τοι οἶδα ὙΤ' 421: ἕ ἀοοιβαίνιβ ΟὈΠ  τογαίτιβ ἴῃ οὐδέ τ᾽ ἔδησαν 

«4 406. αΪδὸ δααϊίαμη ογαΐ γε) [15 Ἰ0015: χεένω γ᾽ ἐπέεσσι Ξ 308, 
νῶΐζ γ᾽ ἔολπα Χ 2106: δία) 118: ὅς ῥ᾽ ἔπεα Β 218, γάρ δ᾽ ἐπέεσσ᾽ 

Β 842, γάρ ῥ᾽ ἐρύοντα 4 4017 (ν. δβιιργὰ 810 α), ἧ ῥ᾽ ἔδε ΜΙ 889: τ(ε) 

ΗΪ5. Ἰοοῖβ: ἅμα ϑ8ϑ᾽ οἱ Β' 281, οὐ γάρ τ᾽ οἵδ᾽ Ζ 8017 (ν. Ρ. ΧΙΥ͂ ποί. 9), 

πάντα δέ τ᾽ εἴδεται Θ᾽ 559 (ν. 510 α), ἢ δέ ϑ᾽ ἑλισσομένη ἃ 840, 

πίσυρές τε καὶ εἴχοσι πὶ 249 (απο ΘΧοΙθ πη ἴῃ ριδοίατοπο Οαγββοὰο 

ΟΠ}Ϊ51). ἐν ΒΟΥ ΘΟ Π ΘΙ ἢ] Ταῦ ἴῃ ὥρη ἐν εἰαρινῆ Β 411, ἐς ἴῃ ΠΪδ5: 

παῖδ᾽ ἐσιδοῦσα Χ 407, ἀσπαίροντ᾽ ἐσιδοῦσα 9. 520 (ν. Βιρτα 51 αὐ). 

ο) γοσαθπ]ὰ τη] 6 Του τη ἃ ἴα, πὰ 6 τηθ (11 τοδυ π0η 6] οατιδὰ 

ἃ ΒΊΑΙ ΓΟΙΒ. Πα Θ5856. ν]ἀθθαπίαν. ἘΧΘΙθ]α. διιπΐ Ππᾶρο: χαχ- 

ἐλεγχέες Ἑ Τ87 (1 οαϊξοιοβ απ ηΐπη 5010 ΟἸΠΠΘΒ χάχ᾽ ἐλέγχεα 

ΒΟΡ ΒΘ: ν. ΒΌγὰ 5110 α): υὲεῖ ἑχηβόλῳ Χ 802 (οἵ, ρεδλοῖ, 1]. 8 8). 

οὖ (ἸἨγβύϊ απ χορ] Ρ]αγὰ βηῦ ἀπὰμη ἃραα οδίθιοβ θα ϊζουθθ, ἡαϊὰ ΡιῸ μεν 

ἐεισάμενος, μὲν ἐεισαμένη 5θιιρον βουίρβοσαπὶ μὸν εἰσάμενος (-Ἡ) νοὶ 
{εν  εισάμενος (-ἡ}:} Βὶ 22. ΠῚ Ἴ20. Ῥ' 826. 585. Υ᾽ 82; Β 195. Γ' 889. 
ρα ον ποῃ ἰἴθμι (βοθσῖμι, αἰχὶ ἴῃ ργαθίαἐίοπο Οάγδβθαθ. 



ἘΦ Ῥυδοίαίο. 

ὃ, ΟΔπβαση. (8. Ἰη04ὁ ΘΗ ΘΝ ἰουτῖα θυ πϑὲ οὐϊατῃ 

Δ αἀπδοβίϊοηθαι ΟΠ ΠΟΙ] θη, ἀπᾶθ οδύ 6 ἀπιριηθηΐο ἐθι θ ΟΥ ἃ] 1 

γΘΥθου πὴ. ἃ αἰ 0 ποθ] πὴ. Ἐδπὶ ΟΠ ΘΒ ΙΟΠΘ ἢ ἴῃ Ργδο- 

Γατοπθ Οάγββοαρ τὰ {δοίαν!, τὖ΄ νῖχ πα θα ἀπο ἁἀᾳάλιη. Να 

«ποα 11 ΑἸΧῚ ΒΘΙΟΠ ΘΙ οἷπβ, απ αν ββθατη. ἴῃ ΠδπηΟ ατιδι ΤῸΝ 

ΠΟΥ ΘΙ τ5. ΤΟτπ ΤΟΟΠΘρΘυ τ, ΡΓΟΠ ΠΤ] ΌΠΘ. ΕἸ ΡΤΗΗΪ ΘΑ 556, 

ΔΠΡΊΠΘηΟ ΘΙ ΡΟΥ] ἀδδιιθίππι {π|556. ἴῃ θα Βϑηςθη τα. ππΠΠῸ ΟΠ 1 

τη Χ πηΠ6. ΡΟ βίο, πΟΪΔ ἢ] Τ]ΠῚ ΡΘΥβτ σιπὴ οϑύ ΠΡ μὰ ἴῃ ΘΙ ΤηΪ- 

ΠΪΠ 15. ΠΘΙΌΪΟΙΒ πη ον απ πβϑο,, ΟΠ ΑΙ ΘΟΙΙτι5 ΟΡΡΥΘΕΒῚΒ ΤΟ ΠῸΒ ΡΟΘΒΙῺ 

Θρίοατα. ΘΟ] π μη 5ιβοθρουπηΐ, ΠΙ Δ Θ. νοῸ δὲ Ον ββθδηι ἃ ΡΟΘΙΪ5 

Τουΐϊοῖβ αἰ! θοίο Τοπΐοα, ΟΟμ 5. 6556. Ιἴὰαπὸ ἴῃ δπριηθηΐο [6 1}- 

ΡΟΙΆΪ (Θ᾽ πο. θαίθιῃ τποπογαίίονθ ἴῃ ΠῚΔ]6. πΒῈ5. 5π|ὴ., απᾶτ δα]- 

ΠΡ πάδηι ἴῃ αν ββοα, τη1}Π1 ΡΙΟΡΟΒΙΘΥΆΗΙ. 

α) ΒΘ Ιαὶ [νη 8. ΔπΡΊηΘηΐο ΟΥ̓ Παΐα 5. (πᾶ ]08. ἈΘΟΠΠΠΉΓΠ: 

ἤνασσε (Κ 88), ἥνϑανε, ἐφήνδανε, ἤδεα, εἶδον, εἵλκεον (Ρ 395), 

ᾧχηϑεν, ἀνῷγεν, ᾧξε. ἀνέῳγε, ἐῴχει, ἐώλπει, ἐῳνοχόει. Μπίαν] 

Ῥϑποαβ, πᾶ π Αἰολθ. αὐ!θιὴ Ππριαθ ἃρίαθ ϑπηΐ: ἑήν δανε 

Ω, 95, ἦξε Ψ 8992, εἰοικυῖαι Σ 418: γγδδίθυβϑ τηϑίυ] οδτιβα, ὉΓΤῸ 
ἤνασσε ΠΊΤ2. ὅ12 τοβίι ἐάνασσε. ὼχ ΑΥ̓ΙΒίΔΤΟΙΪ Βθηΐθηίδ, 

(Δα 4 218,.. 457, 4185) ΒΟΙΙΡΒῚ ἕλχον, ἕλκχε, ἕλχετο ἢ) ΟῚ 5011} 

οἷβ Ἰοοὶβ, απἰθι5. ἴα τ ΠΡ ΡῚ5. δύ ἀπ οἸηη τ (4 194, Γ ὅΤ70. 

4122. 4605. Θ΄ 712. Καὶ 15. 4 289. 258. 4. 598. (Ν'᾿ 5917. Ξ' 4 400. 

ΡΊ26. Σ 587. 581. Χ 717. 212. 465. 9, 824) ἀτὖ ΟΡ 5 (“2 875. 588. 

Ν 588. 1 409), 564. οἴΐδη οἶδ, απῖθιι5. ΠῚ απ ΟἸη 65 πὲ Ρ] θυ 

εἶλχε Βαροηί (4 218. .4 898. 457. Ν 889. 1 804. }'΄ 280). Ἐπιπαθη 

Αὐδίδηομπηι (Δα Ρ 934, 009) Βϑοιίιβ ἔλπετο ΒΟΡΡΒΙ ΠΟῸῚ ΒΟΪΠΩΙ 

Κ 855. Ο 288. Π 009. Ρ 234. 404. 400. 005. γ 215, αα]θὰ8 ἸοοἱΒ 

τὰ ἴῃ ΠἰΡυῖΒ ἀπ οπηηΐθτι5. ἀπ θ]Θυβαπιο {δ ΠΓπτὴ οϑέ, 5664. οἰϊδ 

Ο δὅ89. 701. Ρ 8595. 405, 1 ἃπ ΟΠ05. δας ΟΡίΠΩΙ ΠΥ ἤλπετο 

μαθθηΐ: οὐ ἐ 410. οοηΐγα ΘΟΠΒΘΉ ΒΗ ΟΠ] ἔλπετο γϑϑί ἘπΘ } ΠΠῈ} 

{πἰ0. Αὐἱβίδηομο ἀοθίϊ οὐδ οὐνοχόει «4 δ98. 

Ὁ) ου οἔγνυμι. ἀνοίγω 5{Π}08 60 ἃ οθίθυβ αἰ ον, 

ἀποα 0 1τἰοναμη ΠῚ ῬΥΪΠλ]η 5661 ΘΟ  Π 81 1. 6. ᾿πῖρ ὁ δὲ ε ρο- 
βίδη. παρα (ν. ρῥιαοῖ, Οαγββ.). Πᾶθο οαπβα {π||, αὖ ἴῃ ΠΟΟ 

γΘΙῦθο οἱ δαϊίουθβ, απ ἴῃ αἸραμηο γοϑεϊπ0η0. ΘΙ ον αν θυ ηΐ, 

1) ἕλκω πᾶτη ἴα 8 νΘΓΌ]5. ΟἰΪπὶ αἀἰρατητηο ον μδ 15. ἀπ πηθυ γθυῖπὶ ((γ- 

ἐϊαπι Οτᾶχ.5 ρ. 130 54. δ 1105 δὐγτποϊοροβ βθουία8), παποὸ ἀπολο; ΒΘΚΚοὺ 5 δὲ 

ΟἸτῖβὺ ἴῃ Πδο βυϊγρθ ωΚ ποὴ βουϊρβουαμῃΐ, ΕἸοἰς Π. ρ. 59. ραΐαῦ ῥυϊτηδπι ἰϊξίθυαπα 

ϑηααϊέι8 σ΄ [1556. 



8 ἢ. 10 6 νόθα] ἀπο νοολ]05. ὈγΟοία. ΧΥΠ 

ῬΙαυ αι ἰηΐον 56. αἸἤρυγοηῖ: ἀνῷγεν (Ξ 168), ᾧξε (2. 457) το} "- 

απθυππῦ ΒΟΚΙΚΟΥ 2 οὐ ΟΠ εἶδέ, ἄνοιγεν ᾧξε Βουῖρδιῦ ΝΆπΟΙΚ, ὄειγε ὄειξε 

ΕἸΘΚ; ἀνέῳξε (κ 580) το] πθυτιηΐ ΒΟ ΚΙΚου 5 οὐ ΝΆΟΚ, ἀνόειγε 5801]- 

δὲ ΕἾΘΚ. Ἑαπίάθηι οὐ πὰ ΤΌΤ 5. ΒΟΥ αν. ἀπ] 605. {λα τα θ. βαηΐ. 

ἀνῷγεν ᾧξε ἔῳξε. οὐ Θὰ5. πᾶ. ἴῃ ριδοίατοθ Οανββοαθ οΟΙηΙη6- 

ΤΩΟΤΆΥ: ὠέγνυντο Β 800. Θ 58, ὠιξε(ν) Ζ 298. 2 446 (ἃ οἰϊδιη 

ΒοκΚΚοι 5, Νδιοῖς, ΟἸΠνβύ, ὠΐγνυντο ὥειξε ΕῚΟΙ).. 

ὁ) ἘοΥμὰΒ ΟἸΠ01105 ἀπηύρα (ΖΊΊ7. 1 378. Καὶ 495. 4115. 

Ὁ 409. ἢ 828. Ρ΄ 125. 286. Υ̓ 200. Φ 179. 01. 291, 800. 
Ὡ, δ0. γ 192.. δ᾽ 646. λ 203. σ 2738), ἀπηύρας (Θ 287), ἀπηύρων 

(4 480. 1181. Τ᾽ 89. Ψ δ60. 808. ν 182), ἀπούρας (4 850. δ01. 

ΠΡ ΠΗ ΟῚ... 459. Μὶ 851..Οὺὄ 198. «Ὁ 290. ν 270) 

ἩϊΗνΟΠβῖπ5. ἄγριο ΘΠ Πὰν], οαμὶ ἀθιηοηβίγα οί ἀη Πα Ϊπ5. {πΠ|536 

ἀπέιερα, ἀπένξραν. ἀποιξράς, ἰπᾶθρ αἰρσαιηηο Α ΘΟ] ΠΟΥ ἴῃ τ γη1ι- 

ἰαΐο ἔμοίαὰβ οβϑβθὸ ἀπεύρα ἀπεύραν ἀπούρα(ι)ς. Ῥοδβίγθῃμ!ο ἃ [1ο- 

εἶθ ἀπεύρα ἀπεύραν ἴαλ]5ο το]αΐαβ θβθθ Δα ΒΕ ρθη. ἈΠΌ ΔΙῚ 

γ θα] θὶ ἀπαυρα-. αὐ ἤΠογοηΐ ἰαιηατᾶμη ΠΡΟ Ρ ΓΘΟΥἹ θη ΟΥ 5. ἔοΥ- 

τᾶ ἀπηύρα ἀπηύρων, (πο κ5ἱ ΑΘΟΙΙ66 Τπουπηΐ ἀπεύρα ἀπεύραν. 

ΕἸΘΚΙΒ 5101 οοπβίαί, (πὶ 1{ὰ ΒΟΥ Β᾽ζ, τητιη ΨΘΙῸ σοϑπη 4 4590, 

ἴη αἀἴὸ ἀπηύρων ἴῃ ἀπεύραν τηθίαιϊ πῸ μοίθδί, απία [ον ὰ 6 

Ῥουβοπ 6. Ὀ]ΠΓΆΠ5, ΠΟ ῬΥΠΠΔΘ. 5 ΠΡῚΠΑ}18. νῖθθ {πηΡῚ{π|ν. ΒΡΙΠ 111) 

᾿παϊοιῖ. ΝΟ 5101 οομδίαίὶ ΟΠ βίϊαβ, απἰ οὐ ποῸ ἸοθῸ οἵ 6 Π 6 15 

απαζίποι ἀπεύρων γμοδιι ες: πᾶπὶ 51 ΘΟΠΟΘπλτ8 ροθίδιῃ (6 5{Π}}06 

γουθὶ οὐ ὁ ταίϊϊοπο ἀθο πα Πα] οὐγανββθ. (απο ἀπὸ οὁθυΐθ ἰθ60Ὸ 

1 480 ἴδοῖθ), ὀατιβα πα} οδέ, οὐ οοπίϊα οΟαΐΘΘ5. οΟΠἐΘ Δ τη15 

δα θπι ἴῃ ἀπριηθηΐο {Ὁ ]]Οογθιὴ ἔπ|556. ΕΥΡῸ ατ ἨΟΙΠΘΗῚ ΘΔΡΠἃ 

Τοπῖθθ τράαῖέ, ἀπηύρα ἀπηύρων βούναγο ἀοΠθο, 

5 Ὃ 8.9 

ὯΘ ὁ νοοδὶϊ δηΐθ νοοϑὶθβ φγοαιιοίδ. 

Ι. Ἠαϊζοποι ἃ Αὐβίαγομο ρϑίϊξαιῃ, απ ἴῃ οαϊτομο Οαγϑ- 

Βρὰδ ξὸ οἵ ἡ δηΐθ νόδα]85 6Χχ ὈΓΟΥῚ 6 [οΐαβ αἸβοθυπθιο ΘΟΠαἐτι5 

ΒΠΠῺὴ, ΠΟΠΠΙΠΠ1 οΥἸτοῖ ργορίογθα. νἱτπρογανθυιπ, ἀπο ποὰ 515 

ΒΠΉΡΙΟΧ οϑβοί. Αὖὐ ποὶὶ ροίοϑέ βπηρ]οχ Θ86. σατο ῬγΟπι Δ Π6] οἵ 

ΒΟΥ ΘΠ θαι γοοΆ] θη), οὐἶπ8. παύατα ἀαρ]οχ ἔπι. [ΤᾺ ἰρϑάιῃ οἵ 

Βοικκούιη οὐ Οπγέμαιιη. (Ὁ 6 ]Π6γαΐ, ἀπουπη πΐοναπο γι! οπθ μὴ. 510] 

Βηχῖς 5 ρ] θαι Πᾶν απἰάθηι 564. πθαῖθ παζαναθ. 6 γΟΟΔ]15 θαι 

᾿ἰθταυϊούσιη. οοπϑιιθίμα!η! πθαπθ Ῥγαθοθρίϊβ νϑίθυτη. ΦΊΔΙ ΔΕΪ- 

Ἠοταοτὶ Π|ὰ5. ΥΟ]. 1. Ὀ 



ΧΥΠῚ Ῥυδοίατο. 

οοΥ ἢ οΟοππηοαΐηι. (τιδἢ) ἴρθ50 Ὡρηοϑβοὶ ῬΌΒθῸ. Ραίαν! τορι] 

πο Ρου ποὺ δα οἰμηϊὰ ΘΧΘΡΡ]ὰ 6 ἸΙοησαθ ἃπΐο νοοϑ 85 ροβίίδο: 

οατιβὰ π8}18 ἔα], αν ΤΟΥΤῚ ἃ8. απ 165. βαπί πόληος ᾿Οϑυσσῆος ᾿Οϑυ- 

σῆκ, ἀ6 απῖθδ παπατπᾶιη απἰα πα αἰ 1 αύπιη 1) οϑύ, τοι ρίδγομι. 

Ξρα 16 σθητδ [ουτηϑυιιη, 86 αὐτο ν νὰ ΡΥ ΔΙ ΤΙ ΟΟΥ ἢ Ὀγδθοθρία 

Ῥουεϊηθηΐ, ἴῃ απὸ 5 ηη8, ΠΥ νου ατη ᾿ποοπδίδηςα, οδεηϊσασ, αποα 

ϑθμ5. ΒΘΚΙΚΘυ ΟττάπΒ 1. ΒΟΟΠΘ ἀθίηοθρΒ ἔπιϑίσα ἰνϑοίαγθυηΐ, 

1ἴᾷ ἄθηιο ῬΘΥΒΟΡ ΓΑΙ οὐ ἴῃ οουΐαθ. ΒΡΘΟΙΘΒ. αἸσθτονο ὁοηδίιδ. 511. 

ποῦ 51 Ἰθρϑιῃ ἴῆνϑηϊ, απὰ οἱ αἴβροῦδα ΑΥ βίαν ἢ πιαϊοῖα ΘΟΙΏΡΓΟ- 

Βοηαπηίαν οἱ ἀαρ]οχ πίττα 6. νΟΟΔΠ5. ΘΧΡΥΙ αν, αὐἰα οδῦ ΟἿΓ 

ἃῸ δὰ πππο τϑοθᾶδῃ ὁ ΡΥΔΘΒΘυ ΤΠ οὐτῃ, απ πὸ ΟΥΓΟΙ ἴῃ 1118 

Ι65 6. Οὔ θα θυιηΐ, Π1}11} 411πα οοηΐτα θα ΡΓΟ πα] υἸη  ὨΪΒῚ Θἃ ἃΓΡῚι- 

τηθηΐα, αἴ 8. ἃ 16 0850 ΟὈβουναία τορρουο δηΐ. 

Τίααπο Βουρδὶ δοοοαθηΐο οοαϊοαη ἃποίονυἑαίο: ἐμβήη Π 94, 

ὑπερβήη 1 501, δαείω Καὶ 425. Π 428. Φ 61], ἐφείω «4 δ67, μεϑείω 

Γ 414, ἀνήη Β. 84, ϑείομεν Α͂ 148. Ψ 244. 480, ἀποϑείομαι Σ 409, 

χαταϑείομαι Χ 111, ϑείω Π| 88. 487. Σ 887, ϑήης Π 90. στήῃ Ε 598, 

στήης Ῥ' 80, τραπείομεν Γ' 441. Ξ' 814, φϑήη Π 861: Δ ποΙρΡ 1] οο- 

αἸθσ δποίονϊίαίθ: χαταβήομεν Καὶ 917, ϑήης Ζ 482, περιστήωσ᾽ 

Ρ 95, φανήη 1 815. Χ 78. 417: οοπίτα δαοίογαθτη ΘΟΘΙΟΌΏΙ: 

βήω Ζ 118, δαμήης Γ 480, δαμήετε Η 12, δαμήη Χ 240, στήομεν 

Ο 297 (παραφϑήησι Κὶ 846). : 

1. γορλ θη 6 Ἰοηρἃπι ὃχ ἅ [ϑοίλῃ ΠῸῚ ΘΕ Πα Θ ΠῚ 6586 δίαιιθ 

ΟΧ ε [δοΐϑηη ΑὙἸβίαγο 5, απὰἃ οταῦ ἱΠρ᾿ΘΗΪ ἃοῖθ, ρουβροχογαῦ: ἰα 

αοα Θχ οἷβ, αυδθ α6 1Π1π8 τίομθ τεϑνηώς, ἔχηα, χέρεια 

ΒΟΥ 6 ΠῚ ἐγδα αι, δαηΐ, ΟΘΥΠΙΒΒΙ 6. 1 6] ο ταν, πΟα 51 ΘΟΙΉΡ] ΘΒ 

ΤΘΟΘΏΓΙΟΥ ΘἰΪ8.}) 1 Οἷ8. νοοϑ 1115, 46 απ τι5. ΑὙἸδέθτοὨ] π 1118, ἴπι- 

αἸεῖα. οχβίδηξ, 6 Ἰοηρϑ) 6χ ἃ δοίη) ΠῸῚ Ρ61 εἰ 564 ν6] οοῃίσα, 
οοηῃβίδηξθηῃ ὈΓΔΌΟΥ ΘΟΙ Βα ΘΓ] ΘΙ Ρ6 1 ἢ ΒΟ ΟΠ ΠῚ 6556 ΟΓ6- 

απηΐ, ΠΪ ἴῃ ΑΥΙΒΙΔΓΟΙΙ βοηςθηΐία ρουβίαηξ, πο Αὐὐ ματα [2π6- 

1 Νοὺ ἀυθιξαθαν, ααΐη ΒΘΠΡΟ -ῆος, -ἢα βουϊρύαπι 510, 584. ααδθ θα- 

ἀατη Θϑὺ, α88. ΠαΪΠ8 Βογ  ρέαταθ οδαϑα, 510. Νϑπη «πομίϑπι 6 Ιοησὰ ἱπ πόληος 
βασιλῆος βασιλῆα οχ εξ, ποη οχ α ὈγδΥὶ ἔδοίδ θϑὺ, δχαβρθοίδπαιμ ϑγαῦ, αὖ ῬΡῸΣ 
ξί. ΠΟῚ ῬΘΓ 7) 50} Ὀουθίασ. Ηδηο αἰβου]δαίθμη ααδηπαυϑην ἴπ ῬΓϑθϑθη δ, 6Χ- 

ῬΘαΙΤΒ. ΠῸΠΝ ῬΟΒΘΌΠΙ, ὕϑιηθη 6 Θὰ ὩῸὴ ἀθϑθρθο. ΟΠΊΠΪΠΟ ΘΗΪΠῚ ΘΟΓῈῚΠῚ αΪ46Πὶ 

ποιηΐηαπη, απδθ ἴῃ -εύς ἀθδίπυηΐ, ἀθο]παθῖο ΟὈΒΟΌΤΙΟΥ οϑὺ (οἵ.  ΒΟΚΘΥΠΆΡΘΙ, 

ΡΆΠΟΙ. Απχ. ΧΥΤΙ [1887] ρ. 282 54.}; δὲ ἰουίδϑϑθ 'ρβᾶ σϑραϊα, αϑηη ΒΌρΓϑ, ΡΤῸ- 

Ῥοβαὶ, οο]]αύα. οατῃ Ἰοπίοο πόληας ἸΟᾺ. 849, ἴπ 40 ἢ ὈΥΘΥΘΙῚ γοΘα]Θι βιρηὶ- 

ρας, οὐ Ἐ]οὶβ χατιαραύσειε, βασιλᾶες ἸΘΑ. 112, δα παίαγατη ΠΠΟΓα πὶ ποτηϊ- 
παπὶ ΕΠ βίσαημάδπι Ἀ]]] αϑηθαιη οοῃίδγθῦ. 



8 2, 1)6 ὁ νόοολ]ὶ ἀπο γόοοα]ο5. Ργοαιιοία, ΧΙΧ 

ὙΓ1ῸΝ, ααἰ Πτυἴπ|5 τα] 8. ΘΟμ ΘΙ ρίου ΘΙ 50. ΡΙ θα Ἰοαί. Νά τι] 

ἀοουναί 5 4 πὰς τὸ ορὶί (ΑΉΗΤ. ΠΟ 440 564.), αἴοῖξ οοβ, πὶ ἧος 

οἱ τῆος ΡΙῸ εἷος οἱ τεῖος 50} 05 υ]ηΐ, ΒΒ θΟ νἀ θα οὐ ᾿ποουίλ η] 

οοπθοίασα πὶ ἔδοῖββο, Νοῦπιθ ρμοΐθδί. [Ἀ}15 ΘΟΥΓΘΟΙΟ. ΠῸῚ β.ρ601- 

νϑοῦπθα ΥἹΟῚ 6ἱ ν]Ὸ ἀοοίο, απ, οπὶ (ὧδ εὐ οὐ ἢ νόθα] θιι85 

ΟΥ̓ΠΟΡΥ ΡΠ οαμ. τἰὸΟ ἴα αἸοαη απ ϑ ΠΟΘ ἰηδίϊ{π|, π6 ν 00 

ααϊάθη 5 σ᾽ η Ποαΐ 56. Βοῖτο 6 νΟΟλ] 65 ἃρια Οαὐάθοοῖ Δη ΠΟ] αἰΐτι5. αἀτιὰ8 

ἕπϊββο. Αὐριπηθηζουη, απ] 115 εἶος τεῖος [ΟΥτηὰ5 ἀοίθπᾶογο βίπαοί, 

ΙΓΘυ απ πα]]τιὴ οϑί: ἢδτὴ 51 σπδου αν" ταἰλιιτη [ΠΥ γϑοΐθ 50 }]- 

ῬΒΘυηΐ ὭΘΟηΘ, ΠῸῚ ᾿Ἰἰοθύ θὰ ΘΟ ΓΟΥ ΘΙ ΒΙΔ] ΘΧ ἰρ88 ΠΠΡΥΔΡΙΟΥ τὴ 

οοηδιρθίπαϊπο ἀπ ἀ]οανο. ΑἸτοστ Υριηθη πη} ΘΧ ᾿ΔΡΙαΙθτι5. ρΡ6- 

{{{πι|τὴ ΡῈ: 56. ΟΡ μη οϑί, 504 ργᾶνο Δα ΠΙ ὈἸπιτη : πδτὴ 5] 1 {{{π|15 

αδν τ οἱ θυ 1 ἃ. ΟἿν. Βα Θοα] στ ΠΟΙ ΠΟ ἢ εἰ ὉΤῸ ἢ ΒΟ. ΠῚ} 

Ἰορτίαν (]. 1. ἡ. 448), νΘΙῚ 51}}ΠΠπητιπὶ οϑί θδᾶθιῃ δοίαίο οὐϊαηη ἴῃ 

ἨομΘΙΪ ΘΑ εἰ ΡΤῸ ἢ ΠἸΘρδῖσβθ. [Τα Ἰρϑι πῸΒ. ΘΟΠ ΘΙ 18, 

Τλιαοἢπι πθοαΐ. Ὁποῦ 51 Θὰ 5. ΤΟΙ ἢ5. Τϑυϊ πο αἀΘ ὈΘ ητι8, ατι88 

Ῥοθίμθ ἴρ81 ῬΎΠΟΥ, ἢ ἀΟΘΟαΠΙΘβοο μά πι οδϑέ ἀθριαν αία 

ΒΟ ΘΠ οοπδβιιοίπαϊπο, ἀπᾶθ {πὶ τι5 ν6] απαίζποι γ6] Ὀ] αν θτι5 

5 ΘΟΙΠΒ μοβέ ρορίδσιπι ἀθίαίθηι ἱπουθ Ὀγτ]ΐ. 

11. Φυδθ οαπὴ ἴΐὰ 5ἰπΐ, {δα ]ατη βουϊρύπγαθ ναγιθίαίθῃι ἴπ 

1πᾶ46 Δ δαπάρθιῃ ὑθρι]λτὴ Θχαμ παν, απᾶ πὶ ἴῃ Ργαοίατ θη Οαν85- 

5686 ΘΧΡΙ]ΙΟτ. διαταγὴ ΘΟηΟΘ Ὁ πη86 {ππὶ ΠῸῚ ΤΘοΐθ ΠπΠΙ ἃ ΥἼ556 

46. οἷβ γοθδθ.}15, ἴῃ ἀαϊθτι5. 5 ΠΠξέθτα ΟρΡ οββα ΡΙΟ ΟΠ θη νὸ- 

ΟἉΠ5. ΡΥΔΘοοΘα θη 5 οἰροϊββο νἱσθθαΐίαν. Νἅιη (π|]. ὅ0Π 126 

ῬυηΟ οαρὶίο πδοβυϊ μι ΠΟΙ ΘΓ οα γι (ΟΥ̓ ἢ βυν δ] αἶα 1587) 

Ἁϑιηοηβίσγαν!ῦ 5 ΠΡ] ΙΟΘ αὶ 05 Πἰ{ογᾶπὶ ἱπίου σοῦ] 05. Ροβ᾽α ἢ ΘΔΠῚ 

Ῥιοαποίοπθιῃ οἰβοθυθ πο Ροίἶδβθ : θὰ ρίαν, απᾶθ Ππιῖτι8 ΡΟΠΘΙΒ 

ΘΧΘΙΉΡΪ8 ΔΙ ΘΥΤῚ ΒΟ] θαηΐ, ἀπ΄ ἀπ Ια αἰτπ8. ΟΠ ραη γοοϑ]θὴ ἃ τ 15858 

(ἔχηα τελήεις χρῆος ἃριυα ϑομα]Ζίατη Ρ. 2, λαός ληός φρήατα ἸὈϊὰ. 

Ρ. 9: οἵ. ᾿πἴτα ΠΠ1, 8) δὶ ᾿ἴἴὰ σου ρθηα 6556, τὖ' ὈΓΟΥΪΒ. νΟΟΔ 8 

γοβύξαδίιν (εὐῶ μ. 10, χρειῶν Ρ. 8. Εἴ ἀ6 Πῖβ απἰάθπι ἐΟμΒΘΗΟ: 

τϑοίπι5. ΓΘΟΙΒΒ6Π), 51] Ναιοκίαμη βου. ΒΟΥ ΡΒΙΒβθη. ἐάω. ἐάωμεν, 

χρεάων. δέεος. σπέεος, σπέεϊ. οοἴοτα (οἵ, Τηἴνὰ 111, 5. 8): απ Δ ΠΊ6Η, 

αποπίδιη ἴῃ Οάγδβθα οοπίγασοία τ Θ᾽]  Άτ, ἴῃ Πααθ. ΟῚ πον ἂΓΘ 

Βα ΠΠΠ5. ΘΧΙβύϊπμηαν!. ΕΒ νΘ1Ὸ ψοραθι}15, ἴῃ. απ θπ8 σοῦ} 8 ΔΉΓΙ- 

ααϊΐαβ Ἰοηρα Γαῖδβθ ραίαπαςι. οδέ, ἰρβᾶτη πᾶπο τορι] πὴ, (6 ατιἃ 

ϑτίαν, ΔΙ ΟΣ ΡΟ586. ΘΟΠΒΘΠ ΆΠΘι ΠῚ 8. 

«Α) Ελτ8 γϑρι]ὰθ ὈΓΙΟΥ Ρᾶγ5 ἰᾳθθέ 6 Ιοηρϑιη ὃχ α [ἀοΐδηι 

ῬΘΙ ἡ 501101. --- ἘΧΘΙΡΙΟ τι, ἴῃ ααἰθ 5. νϑίθσθβ ΠΌΓΑΡΙ πᾶ ηο ἸΘσθπὶ 

πορΊ]θχόσιηΐ, Πα πὰ ΡΔΓ5 ἴᾶτῃ ρυϊάθι οοτγθοία δϑῦ. [ἢ [ὈΥΠ}18 ἔκ η α 
ΌΞ 



ΟΝ, Ρυδοίδεο. 

ΔΟΥΙΒΟΪ εὐ ΠΟΠΠ1]115 ἸΟΟἿ8. ᾿ηΠπγ]ὰ βου ρίπι βουνανθγαπέ ἤθυπθ οἵ 

ὙΥοΙ ἢ, τορι θη ΒΟΚΚΟΥ (ἃ. 1809, ἨΒ[Ι. 1, 64), ὁουτγοχθυαπί ΘΡΙΓΖΠΘΥ, 
ΒΘ θυ, οοίθυ!: (χατα)χήομεν Η͂ 599. 911. 5996, χῆον φ 170, χατα- 

χῆαι καὶ ὅ88. λ 40, χαχκῆαι ἃ 14, χήαντες ε 281. ν 20, χήαντο 1 88, 

χηάμενος ψΨ 51. χηαμένω π 2, κηάμενοι 1 2854. Τεϑνηώς οἱ τε- 

ϑνειώς ἴοττηδ 5, ΟΠ 1 ΡΟΒΙΘΙΊΟΥ [ἢ ΘΟΘΊΟΙτι5. {ΘΟ ΠΟ ΠΕΟΥ θϑέ, Ρτο- 

γηΐβοῦθ ἀϑπΡανοῦαΐ θυ πθ, [ΟΥΤηδ]ὴ Ρ61 ἡ βουρίδῃῃ πθίαπθ τ6ρο- 

510 ὙΥΌΙΠΕ, ἀπο 5θοῦτὶ δυιηΐ ρ!ίΖηοιν, ΒΟΚΚΘΥ (απδιηαπδπι μοβίθα 

Βοη θη ἸηηἸηπΐανι ΗΒ]. 1 2928), οοίουϊὶ. αομΐδιη ᾿ἰϑὶταν ΘΟ ΟΡ 65 

ἴθ γθ. ΟἸΠΠ65 ἔχηα τεϑνηώς ΒΟΙΙΡΒΘΙΙηΐ, οαπιβα ΠΟ Θϑὺ αἱ Δπαδοῖδθ 

ἈΥΘΊιαΙ, απ061 τϑβεϊξα! ἥαται ἧος τῆος “Ζηόχριτος, ἀποτππ ψοοαθτι- 

Ιου πτη Θϑθιῃ γα 0 δέ δίαπο {ΠΟ ΠΗ. 

1. εἵαται. εἵατο, καϑείατο ἃ τὴηὴ6 ΘΧχ βϑηξζθηία (α. ΟἼΓΕΠ 

ἴῃ ἥαται ἥατο χαϑήατο τηυίαΐα, διιηΐ 15 Ἰοοῖδ: 8 157. Γ΄ 149. ΗΠ 61. 

θ5. Θ 554. 568. Καὶ 100. 161. 182. 422. Σ 504. 5629. 596. Τ' 255. ἩΨ 128. 

ὍΣΑ. 99. γοθ- 0: ὙΠ 158. Ὁ 79: 

1α. ῬΙο ἀχαχεέατο ΜΗ 119 τοοίθ ΒδΚΙτου 2, ΝΟ, 8111 οατῃ 

ΠΟΠΠ111115 ΘΟΘΙΟΙΌτι5. ἀΘ θυ ουθτι5 ὠχαχήατο ΒΟΥ ΒΟΥ ηΐ. 

2. ἧος. τῆος ϑΟΥΡΒ51 ΡΗΓῸ ἕως, τέως ΠΪΒ Ἰοο15: «4 198. Καὶ 507. 
Α΄. 41. Ν᾿ Ι41. Ὁ ὅ89. Ρ' 106: Σ 15: Ὁ οὺ9: ἘΠῚ Ρ. ρο Ρτὸ 
εἴως ἢϊπ: Γ΄ 291. 4 842. 488. ΠΙ͂ 141. Ν {31} 145. Ὁ 571. 990. 

Ῥ 622. 130. Υ̓ 41. 412. 2 154. 188. Ταιηθίοθμ τέως το] απ 2, 658, 
ΘΟΥΤΟΧΙῚ Τ᾽ 189: ἕως Ρ6᾽ 5ΥΠΙΖΘΒΙῚ ΡΙῸ ἸΠΟΠΟΒΥ ΠΟ ροβίζαχη Τ6- 

Παὰ] Ρ 121. 

5. Τὴ “εεώχριτος ΤΟΙΏΪΠΘ ὈΙΌΡΙΪΟ, 406] 5616] Ρ 844 ἴῃ 

ΠΙΔ46 Ἰθρτίαν, Βυπρτηδηππμ (έπα. ΤΥ [1871] Ρ. 154) οὐ Νιοκίπηῃ 

(ΒΡί. 117 [1872] γΡ. 299) βθοιίιιβ ἡ τϑροϑβιυῖ, πὖ 510 “ηόκριτος Ἰάθηη 

ΠΟΠΊΘΗ, αποα ἀποθτι5. ἸΟΟΙΒ. ἰηῃ Οαάγββθα τϑϑυτπέπτη οϑέ. 

4. εὐδεέελος δαϊθοίνο ροθία ἴῃ 1846. ΠΟῚ τιϑτ8 68. 

1) ῬοΒΊΘυΙΟΥ ῬΔΥ5 τοι] 6 ποῦ 6 ἸΟηρ ΠΙ ΘΧ ε ἰδοίδτῃ δηῖο 

αἸνθυβὰβ γοΘα]65 ΑἸ ΘΥΒ6 ΒΟΥ: ἡ ἃηΐθ ε, ἢ, ες 564 εἰ ἃπέθ ας ος ω. 

Ἐὰ Ιθχ ααϊθὰ5 ΠΗΙθιτΆ Οἰσου βου ρία 511, δὲ ἴῃ ρυϑοίαεοπθ Θά γββθὰθ 

οἵ βαρια (Βα Ὁ 1) 5]Ρ᾽ἸΠΟΔΥΙ. 

ὅ. σπέος Βιθβίαμεινι σα νι ΡγῸ σπῆι ΒΟΙΙΡΒ1Ὶ σπήει Σ 402. 

2. 88 (Βϑοί5 σπέεϊ: οἵ, ». ΧΙΧ). 

0. ϑαιπιηΐιν ποιηΐηδ οὐ νοῦρθα 46 ΒΕ ΠΡ6 χλέος βιθβίαμηνὶ 
αουναία. Εὖ Ῥυϊητπ πα] θὴὴ ἴῃ Τρ] ΑΥΒίδτΟΠΪ σομν θη 

8660: ἀχλεεῶς Χ 804, ἐυχλειῶς Χ 110: ἀχληεῖς Μ 818, Ἔτεο- 

χληεέης 4 586, “Ηραχληείη Β 058. 666. Ε 058. ..1 690. Ο 640. Τ' 98. 

-- Νοὺ οομηγθηϊαηΐ, αἰιἃ8. ἴδ ἴῃ ργδθίαϊτομθ Οάγββθαθ ποίαν, 



8. 2. Τὸ 6 νόοϑὶ! πίθ νόθα ]65 Ργοαιποίδ. ΧΧΙῚ 

Του θ᾽ ΠΟΙ Π1 ὈΓΟΡΙ ΟΣ ἴῃ -χλῆς αρβιποηΐπιη: “Ζ“..γΧ,͵ακλῆος 

ΤΌΤ, “Ἤραχληος ΗΒ 266. Ο 25. Σ 117. Υ᾽ 145, ΠΙατροχλῆος Ρ' 610. 
ᾧ 65. 105. 221: Βαϑυκλῆα Π 594, ᾿Επιχλῆα Μ, 819, ᾿Ηρακλῆα 

Ξ 824, Πατροχλῆα ΑΔ 602. Π 125. 818. (Χ 351), αὐαἰθὰβ δοοραϊί 

παἀ]οοῦνι ἀγαχλῆος Π 98. ᾧἁ 529, Ἠᾶδβ ἰογτηδ5. πδη πα" τι 

ἴῃ Οαγββθὰ πῸῚ μγἰαία 5. ΓΘ] πὶ. ἰηθὴ Πδπα 5010 ἃῃ Τϑοΐπι5. [6 015- 

560), 51 πὶ ΝΔΊΙΟΚΙΟ ΒΟΙΡ5Ι556ΠῚ -χλέεος. -χλέεϊ, -χλέεα (οἵ. 8. 8, ΤΥ}. 

- πᾶ {ογ 10 ἸΟΘῸ ΘΟΙΠΙΠΘΙ ΠΟΥ 8, διιηΐ, χλέα ἀνδρῶν [{180,.524. 

δυσχλέα ΄4ργος Βὶ 115. 1 22, ἐυχλεῖας Καὶ 281 τοοίΘ 56 ΒΑΌΘΙΘ 

ΥΧ ρΡοϑβιιηΐ: 566. “ΟΠ Οδγΐα ΘΟ οῖο ἃ ΟΠηΪα ΘΧΘΙΏΡ]8 

Ππιπ|5. ΘΘΠΘΙΙΒ. ΡΟΙΠΠΘῊΒ ΠΟΠΑ πὴ τΘρουΐα οϑί, ΤΌ 5 {δ 1 8. 501- 

ὙΑΥ]. --- ΝΟ ΤΠ} 915 τητιαν] ἐυχλεέης Θ 285 ἃτΐ Κλεῖτον Ὁ 445. 

κλειτός (ΒΆΘΡΙΠΒ), ἀγαχλειτός. δουριχλειτός, ναυσιχλειτός ζ 22. 

πὴ ενλειτος (8 40]. Ζ 111]. 171 9855...1 108. Ξ΄' 821, ποὸπ “4 564): 

πᾶ ἴῃ ΠΙΒ ᾿ποϑυίπη οϑί πἰλιιη) εἰ αἸΡ ἢ ΠΟΉ σῚΙΒ ΟΧ ἐξ ἃ ΘΧ εἴ 

ΘΟΔΙΠΘΥ]ί. 

τ. ϑδοοσηάιηι ΤΟρι]Δη ΑὐΥἸδίαγο! (οἵ. δα χέρεια ξ 110] 
ἴῃ ΘΟΘΙΟΙθα5. Θ] Υ 15 οὐ ΟΡ 158. βου ρία ϑπηΐ: χέρεεα 4 400. 

Ξ 8582, χέρη. 4 80 (οἴϊαδπη χέρηες ο 324). Ἰπημηθ 70 ποϑίτα 

ἀοίαίθ νὴ} αοοῖ] ἩΘΥΗ βϑηζθη δ) 560 {1 χέρεια ἴῃ χέρησ τηιι- 

Τὰν θυ ηΐ. 

8. Νοὺ τππίαΐα γ6]1ατ|, αὖ {πᾶ τἡθοι]αθ ΑΥὙἸΒΓΔΙ ΟΠ ΜΟῚ 16- 

Ῥαρπαγ θη, ΠΟΉΠ]1ἃὰ αἴιᾷ8 ἴα ἴῃ ΡΓδθία Πομθ αν ββθαθ ΘΟΙΠΠΊ6- 

τηογαΐα δαηΐ: χρεῖος. φρείατα Φ 101 (δβίπθ ἰδία οδτιϑα 411] 

χρῆος, φρήατα), εἰῶ 4 ὅδ, εἰῶσ(ι) Β 132. 4 ὅ50. Ρ 689. Υ 159 

(504 ἐάεσχον ΒΟΙΡΒΙ Ε 802 ἴῃ ἤπθ γϑιβϑιι5), χρεεῶν . 59]. 

ΜΙ 800. Ρ 0600. Ααδοπηᾶας βιηΐ πᾶθο: δεέους Καὶ 510. Ο 4, Ρ1Ὸ απὸ 

ΝδιοΙκῖτι5. δὲ 4}1 ΑἸ γθηβίπιη (ΠΠμοῖμ. λπι8. Ν. Ἐς Π| [1845] Ρ. 115) 

ΒΘΟΙΠΙ δέεος βου] απ (οἵ. σπείους ργαοῖ. ΟΘα. 8. 2, ΠΙ, 5): λεέουσι 

Ἑ 182. Ἡ 250. Ο 592, αυοᾶ ἴῃ λίέεσσι τηπίαπάπμ ρυίαΐ Νάποκ 

ΒΡ. 17 ρΡ. 188, οὐἱ ἀπθιδηΐου. ἀββοπθταν Οπ}. ὅομα]Ζ6 πὰθ- 

5ΒΠ0η. Ποιη. Ρ. 11. ()6 πος ψᾳυϊάθιη νοοᾶθι]ο πομπάπιηῃ 584 {15. 60ῃ- 

βίαί; οθίθυαββϑ. [ὈΥΤηὰ5. τὑϑο 5 ΓΠΞΒΒ ἴῃ ΠΟ ΟΟμἐΓ οΐα5. ΤΆ γῸ 

ΒΈΡτα Ὁ. ΧΙΧ ἴα αἸχΧΙ.) 

9, Βοβίαηξ ἄπο νοοάθι]α, απιογιη παΐπτα ποπάᾶπῃι Δα Π]ατι]- 

ἄππι χρονίᾳ οί: ζαχρηεῖς Μ 841. 8560. Ν᾿ 684, ζαχρειῶν Ε 525 
(πΌ] ται] ζαχρηῶν 5ου] πη), (6 οὐὔπι5 νϑυΠοατῖο ἀπ ιζαίαν (ν. ΕἾΘΚ 

ΤΠ. Ρ. 3715). οἱ χυχειῶ .4 024. 641, ᾳιοᾶ ργορίθι οορ μας] Θ μη γ ΘῊΡ] 

χυχάω ἴῃ χυχηῶ τηϊίαπαπμη 6556 οθηβθηΐ Βιιρτηλπ(η) ὅπ. ΤΥ 

Ῥ. 118 οἱ ὙΔΟΚουπᾶΡ 6] ΒΖ. Βίυ. 1Υ̓ γΡ. 278." 



{Χ] Ῥγαθίδεο. 

ΠΕ 

6 νοοϑῆϊριιβ οομύγϑοῦῖβ δῇ ποῦ οομζγϑοῦϊβ. 

1.1. ἀέκοντε πετέσϑην γῦῖο ἄχοντε πετέσϑην οΟπίχα δτιοίο- 

τἰταΐθιη ΘΟΟ] τη βουρίπμη οδέ Ε 560. 7168, Θ 45. Καὶ ὅ90. .2 281]. 

19. Χ 400. 
11. ὃ. Ῥαςγοη 1] Ο15. ἴῃ -εέδης, -εέων, -οίδης (Πανϑοίδης) 

(ἰΘϑΙ ΘΠ θπ5 ΓΘ 161 ἔουηα5 πο ΘΟ Γ δ οίὰΒ ἴῃ -εἴδης, -εἴων, -οἴδης. 

5. ἀργεϊφόντης ΘΟΡΠΟΙΠΘῊ Οἰΐδηη ἴῃ {Π|8618. ΒΘΙΏΡΘΙ ἴῃ ἤπΠ6 

ΨΘΥΒΤΒ. ΡΟΝ τὴ οϑί; ἀπὸ ΟΠ ΙΓ. ποῖ ρΡοΐαϊ, απ εἴ ΒΟ θΘη- 

ἄπ οϑβοί. αάθπι θϑὺ σα ῖ10 ΘΟΡ ΠΟΙ] 5 ἀνδροεϊφρόντης, ατιοα ἸΘ ΟΊ 

Β 6051. Η 106. Θ 204. Ῥ 259. 
4. Νβοὸ τηΐμτβ ᾿Δργέιος Ρ]Ὸ ᾿4ργεῖος ΒΟΥΡΒΙ Θἃ ΤΑ ΟΠ, 

{πᾶπὶ ἴῃ Ρυδοίατοηθ Θά νββθαθ Βἰρ ἤν]. [)6. ποιηΐηο 5111] Καὸ- 

μεῖος ν. Ἰηΐγα, ἢ. 10 α. 

11. ὅδ. ι᾿ϑαρέωνος Σ 486. Χ 29, Θαρέωνα Σ 488 οοπίϊα 

οοαϊσπιη ἀποίογιταὐθη ΞΟΥΡΞΙ. 

ΙΝ. Ἡδοίθπιιβ απᾶθ᾽ ΘΗΠΠΠΘΓΑΥῚ γοσαθπ]α, αἰθτι5 δοοθαιί 

ἐικυῖα (αι. 17), Θἰπβιηοαιϊ βυιηΐ, αὖ ἀπ ΠΟΘ ποὴ τηονθαπί, απο- 

πἶδπι οὗ σομβίαί, απᾶθ γοθ 165 ἃ ηΐθ ΘΟμ ΓΟ ΟΠ ΘΠ {που πΐ, οὗ απ8ο- 

ὀππάπθ ἃρπα ἩΟΙΉΘΙΤΙΠῚ ΤΘΡΟΙ π᾿ ΘΧΘΙΏΡ]α, ἴῃ γοῦϑιι ᾿ΐα θΟΒΙα 

δαί, π΄ ΓΟΥΤηὰ πο οΟπτ οί, ἴῃ Ἰοσιτη οοΟπίγ οίαθ. Βα ΒΕ ΓΙ ΡΟΒΒΙ. 

Ατ τηᾶρητη οϑύ σθητϑ (η. ὁ 566.), ἴῃ απὸ [Ὀγηδ 6. οοπίγαοίδο. νοὶ] 

Ῥᾶποαθ γ6] μη] 6 τη ΤῸ Πτμηθηΐα. ΕἾπΒ. ἀποα 6. ΦΘΠΘΙΒ. ΘΧΘΙ- 

ΡΗ]α, απο Τ9ς4 6 Θ᾽ μοίογδηΐ, ἃ νϑίπβ 6 5 βίαίπιπι νοο δ] ΠῚ ὩΟῚ 

οοπη ἐδ οίδυι) ΘΟ ΙΡΘΘ οΟμδί! δαηΐ ΝΑπΟΚίπ5. οὐ ΕἸΟΚίαΒ. οἱ ἃ]1- 

«πδηῖοὸ τη 6 Πά ποῖα (ΠνἸϑέπιιβ. πὴ Βθοῦίτβ ΓΟΒίΘρΡτ15) Μ Θ πν ἃα 

τοίη Ππᾶπο ΤἈΓΌΠΟΠΙ ΘΧΔΙ αν ΟἸββουίαομθ βουρία. , (6. ὁοη- 

{ΥΔΟΙΙΟΠΪΒ οὐ ΒΚ ΠΙΖΘΒΘΟΒ πιδπὶ ΗΠ ΟΙΠ ΘΙ 00“ (ΔΙ ΟΠΘΟΠΠ 1880). ὡπ] απδιη- 
ἀπδτὴ ΟΟΡΙΟΒ6 οὐ ἀρ ΘΠΤΘΥ π6Ὸ 51η6 ἹπᾺ]Ὸ0 10 τοι {ϑοίαν!, ἰδ] 6} 

ΑἸ ΠΟ τ {Π0π|5 οὐ ΘΟ ΓΟ ΘΙ ΒΠ15, ΟΠ] 15. 56. 056 ΤΠ Ρ]Π]1 αν, ΤΟΒΓΒ 

ἕαοίαβ. οδῦ Ῥυαν δὴ 6556. ΠΠ|88ὶ τοδί π|όπθῖὰ ὩπΕ] τα {15,. ἀπιϑτη 

ΠΟΠΏ1]1 ν]} ἀΟΟἿ] 1ἴὰ Γαοῖαηΐ, τὖ μαςοηΐ ΤΟυτηὰ 8 οοπέγαοίαβ 6. ὁ8}- 

τ] 115 ΠΟΙΠΘΙ]ΟἾΒ. Δ ΠΑ ΧΙΠΠΘ. ΟἸΠΠΘΒ5. [ΟΠ] η85 οββθ: 14 ποῦ 

ΔΟΟαΤαπι5. ἀ ΘΟΕ ΑΥ], π01 (6 αἰββουζαίοηθ ΜΘηγ ΔΑ 69], ἴῃ 

ΒΘΥΠΟ᾽ Ῥ}110]. ΥΥ̓ ΟΠ ΠΒΟ ἢν. 1880, Ρ. 1115 564. ΜᾺΡῚΒ οὐΐαμη ἀπ ]ὴ 

{πτ οἴη αν ββθαμη ΘΕΟῚ πππὸ ΤΠ] ῬΘΙ πα πὴ οδῦ [ΌΥΠΔ 5. 60η- 

ἰγαοίαβ. ῬΘῚ ΘΟΠΙΟ65. ἐγ 185. ΠΟ ὈΤΟΡΊΘΙ ΒΟ] πὴ νοπβίαζθιῃ Ποιὰ 



8. 8. Τὸ νορλ] 15. οΟμ ΤΡ ΟΥ5. οὐ ποῖ οοΟπίγαοῖ 5. ΧΧΠΠ 

Ἡομθιοαο ἀρ] α5, 50] Οἷβ ἸΟΟΙΒ. ΒΟυν Δ ΠΠᾺ8. ΘΈβο, ΟᾺΠ] 15. ΠΘατ6 

ϑγαιητηδ οι ποάπιο τηοίνοα οολία ὀαπϑα ἀρραγθαῖ, ΡΙΟΡίον ἀπ 

γἱτοβαθ οββὸ νἱἀθαπίι, Ηθὸ πΟὴ ΠΟΡῸ, ΠΟΠΠ1ὰ Ο586, ἴῃ ΕΙΌτι5 

αἰ. οαπιι αι πῖ0 ΡΥ ΔΘ Θυ μη. Εὖ ἀππιπὶ απἰάθαι βιρ νὰ (8 2, ΠΠ, Ο) 

ἴδμι Εἰχὶ, τϑοίτιβ {π|ῖββο ρτῸ ᾿πραχλῆος, “Ηρακλῆι, ραχκλῆς 51μη}}1- 

Ὅπ5 τϑαι ποιὸ “Ἡρακχλέεος. ᾿Ηρακλέεϊ, ᾿Ηρακλέεα 5ἴτη 111, αὐὰ 186 

Τουπθθ ἃ τορῖ]α απδάδλι ΑΥὐἱδίαγο θα αἰβοθαπηΐ: ῬΟΥΤῸ 81 ἀγα- 

χλεέος γϑοΐθ βου] ἔπι}, ΠΟ ΤΉ] Πτ|5 ΡΥ Ομ πὴ οϑέ ἐυρρεέος (Ζ 508, 

Ξ 438. Ο 205. ΦΊ͵Ί. 92. 692), ἀποά ργὸ ἰνδαϊίο ἐυρρεῖος Ῥοδιονπηΐ 

Νάποκ, ΟἸεῖβί, 4111. ΡῬγαθίονροα. ἀαῦο, ἃπ οὐϊαιη ἴῃ του τὰ 5060 

ἨΘΧΑΙΘΥΙ ΟἸΉΠΘΒ ΤΟΥ 5 οοη δοίαπ, αἀὰ αὐ!ἀθη αἸΒΒΟΙνῚ ΘΟ, 

αἸΒΒΟΙνουο ΑΘ Ὀτιουῖμη, τῷ ἔδοὶ τ απιαγία 5646. ἀπίο ἀἰδονοδίη. Ὀποο- 

Ἰσατη οὐ ἴῃ ααὐπία. (ὑδέουιη. ΧΟΡ] ΟΥ ἢπιΐπ5. ΘΘΠΘΡΙΒ. (ἢ ὅτιῸ 

Βιιηΐ εὖ, χοῖλος. 51.111), ατὰ 8 ἴῃ θυ δ. 56 ροβίία οὐ Τουίαββο [Ἀ150 

ἃ Π|6 Τ6]]1οἴαι 5᾽ηῖ, ΠΟΙ ΤΠ ΡΉΠΒ. Οϑύ ΠΠΠΠΏΘΙΤΒ: 56Χ ἴῃ Ε. ὅἋππὸ ἴῃ .7. 

απδίξαοι ἴῃ ΤΣ πππηὶ ἴῃ , ΠΙᾺ νοῖὺ ἀπᾶμι τη χίηο Θοηϑίδί, 

απο ᾿πίο Ναιποϊίιι οὐ Γι οἴ π τηθαἴπ8 πὶ ΡΥ ΔΘΙΔΓΙΟΠΘ 

Οαάνββοαθ οομῃτοηϊ, τὰ ΡΥπια οὐ βοοιηῆα θα θτι5, ααἰθι5 θη αὰ 

δὲ ἀπαγίὰ πὸ βοαπθηίο αἰ υ αὶ, ΤΟΥΤηὰ 5. Ομ ΓΟ 5. ΡῸ. 856. ΠΟῸῚ 

ὙΠ ΠΠΟΒᾺΒ. 6556, ΠΟΙ 1 ΟἿΒ. ἸΟΟΪΒ. ΒΡΟΠΘΙ ΠΟῚ Π]Π]ῖῸ ὙΆΥΊΟΥΘΕ ϑπηΐ 

ἀαδλ αἀδοίν]. Ποὺ πὖ θ᾽ πα. 1015. ν ΟΡ ΌΙ5. ΘΧΡΟΠ Τὴ ΒΡΟΙῸ ΔΗ] ΟΥ̓ ΘΙ 

ὉΠ] ηο Οὐσαβίομ θη ἀἀὔππι 1υἷ, ἢ ἃποίουα5 Ρανιηι ἰπιϑία. 56}- 

γθέθ" ΠΠΠΘΙΒ, απὸ ΤΠ αν 10} ΔΗΊ. 11 ρΡ. 9808 5644. ΟΠ ΘΟ ΤΟΥ 

116 αὐα]άθηη 566 τὰ] ριαθοοοιραίο ἀπίπιο ΟΟἸ]Θ ΟΊ. 

Ὁ. εὖ Δανουθίπη ἴπ ἀπανία βοᾶο ἀπο αἸἰδουοβίη. ΠΟ] ΟῚ 

οἱ ΞΘΙΏΡΘΙ (ΘΕ 8} ἢ} ΠΟΤ] Ό115 ΡΙΌΡ.5 Ευβοίης Β δ85. ᾿Εύμηλος 

' 288. 854, ᾿Εύνηος Η͂ 408. Ψ 147, ᾿Ευφήτης Ο 582, ᾿Εύφορβον 
Ρ 59) ἴῃ απίπία 5646. αἰΒυ Πα θτιπι ΒΟ ρ5ὶ ἐύ, οοίθυϊβ Ἰοοῖβ, τ] εὖ 

ἴῃ ΠΠὈΥῚ5. οταΐ, τῸ Πα. Νά ΤὈγλτηα πὶ οοπίγαοίαμ [πππ|πι5 Δαν ΘΥΌΙ 

ἃ Ὁ ΗΟ ΏΘΥΟΟ ΞΟΡΠΟΠΘ. ΠΟΟΠΔΟ Πα Π ἈΠΟ Πα ΠῚ ΘΕΒ6. 60 ΘΟΙΠΙΔΕΙ, 

απο εὖ 5.118}. ΟΠ ΤᾺΤῸ ἴῃ ἃΡΕὶ ροβιία δύ (οὐϊαιι. ἴῃς ποιμ  ηἰ Ὁτι5 

ῬΓΟΡΥΙΒ Ἐὐηνοῖο Βὶ 095, Εὔμηλος Β 114, Εὐμήλοιο ἵ᾿ 880. Εὐμή- 

λου Ψ' 481, Εὐμήλῳ Ψ' 559. 565, Εὔφημος Β. 840, Εὔφορβος Π 850, 
Εὐχήνωρ Ν 668). 

Ἱ. πάις ἴογτγηδηι ΟἸβυ Πα μι οὔαμι. οομπένα «ποίου ςαΐθι οο- 
αἸσιι ΒΟΥΡΒΙ ἴῃ αὐϊηΐα, 5646. γοῦϑιι5 οὗ ἴῃ πανία ἀπίο ΟἸαουθβίη: 

ΘΘΥΘΥΒ ἸΟΟΙΒ παῖς [ὈΤΙΠΔ ΠῚ ἸΠΟΠΟΘΥ Δ ἢ, 51 ἴ ΠΥ 5. ΒΟυρΡίὰ 
ογαΐ, ΒΘΥΥΔΥΪ. 

ὃ. κοῖλος ΟἿ ΟῚ ἴῃ χόελος Ὠμιζα νυ, ΟἾΧῚ ἴῃ θυ τη 
Οάγεβθδρ., --- Βαᾶάθιῃ γαθοπθ Προῖτος [Ογμηδτη σομ γαοίδπι, αι 1 



ΧΧΙΥΝ Ῥηιδρίδειο. 

Ναπο κα. ᾿Β Πρόιντος ἀἰδβοινῖς (ν. ΒΡῈ. 17 Ρ. 180 54.), ταὶ 
Ριορίου Ζ 104. 

ὃ, 1)ὸ ἄτη βιιθβίδηξινο (Ἰοΐπ οδί ἴῃ ρυαοία]οπ6 Θά γββθδθ. 
Οἱ ἄσας Θ 281. 

9.«. τος δαϊοούίντηη, “ἀλη πὰ} ΞΘΙΏΡΟΙ ἴα ΡοΒί πμη Θϑί, 

πὖ ἴῃ ἄατος ΟΙΒΒΟΙΝΙ ρΡΟΒΒΙ, οὐ ἀποθιιβ Ἰοοβ (. 2 480. ν 298) ἄτ᾽ 

ἀηΐο αἸ ΟΡ 51) ὈπΟΟ]]ο τη 6 παι, ΓΘ ΠΟ] τηπἴατο, απο δια δῖς 

60 Μίογοι ΚΖ. 22 ρ. 410, δοθυπιηῦ Νθποκ δὲ 8Π|. Νδηι ἀπο, 

πτπ τοῖο κἰαίπδίιν τος οχ ἄατος ΟΥ̓] 6586. 

9... ὀάρεσσιν Ε 480 ἴῃ οχίέα ΨΟΙΒῚΒ. ΡΓῸ ὥρεσσιν ΘΟἸ]Ὰ ΙΒ 

ὀάρων ὀαρίζειν τροοῖθ ρΡοβίπ]ανουαί ΒΟ κὸν ΗΒ]. 1 839, ἄθηπμο νἂῃ 

Ἠουν θη (466. 8, ΒουΙρβουπηΐ Νάποὶς (1877) οὐ 811]. 

γι 10. ΡιὸῸ ϑεῖος οἵ] ΟῚ πθίηπο ϑέεος ΒΟΙΡΒΘΙ μη, ΟἾΧῚ ἴῃ 

Ῥυδοΐαιοηθ. Οάνββοδθ ΤΙ ἤπθ νΘυβι5. ϑείοιο τηπανὶ ἴῃ ϑείοιο ΠΙΒ 

Ἰοοῖβ: Β΄.885. 1 218..24 806. Ν᾽ 694. Ὁ. 35. 5858: Ῥ 09. 5ὴη0. 
07. Ὑ 145. 

10 «. [ἴῃ Καδιμεῖοι ποιηΐηθ Τοστηὰ οοηίγποία, πιθίσο Πυτηδέπν 

«1 891: Ἰίδαιιθ οὐδ γ6] 16 115 ἸΟΟΙΒ (4 888. Ἑ 801. Καὶ 288. λ 216) 

σομ ἀλη, ατιὰθ {γα 1ῖ8 οδί, βθυναν!. ΝΟΙηΘη οἰ πβ θη ΒΓ }Ὶ5 ΘΧ 

ΔΠΔΙΟΟα, ῬΑ ΤΟΙ ΤΠ] ΟΟΥ ἢ] [Οττηδίιμη Καὶ αδ μεέωνες. οἴπ παι 

(:1 585. Εὄ 804. Ψ᾿ 080) ἴῃ ἤπθ υϑύϑτι5. ΡΟΝ ππὴ 510, ΡῸῚ εἰ απ πα πθ 

ΒΥ ΠΑΌΙΒ. 5ΟΙΡΒΙ. ν 

11. ὴ χλεέω. χλειτός, Κλεῖτος, ἀγακλειτός, δουρικλειτός, 

γαυσικλειτός. τηλεχλειτός αν ξὲ αἸΡΕ ΠΟΙ τη. ΤΟ ΠΟδΥ ΠΑ Όδ: γ6]]- 

ἀπθυῖ, ΟΕἾΧῚ οὐ ἴῃ ργδοίαίοπθ Οάνββοᾶθ οὐ βρτὰ 8 3, ΠΙ, 6. 

12. αἰδοῖος. ἠοῖος (οὐ ὑπηοῖος) ΤΟΥ πὰ 5 {15 Π Δ 0 ἃ5 ΕἼΟΚΙΤΙΕ 

ἴῃ ἀπ 5. ΠΔΌΔ 5 αἰδόιος. αὐόιξος τηπίανῖί, Ναιοϊκῖ 8 τπτ {80]- 

Ια θα5 το] απ, ΟἿ, ρΡνδοῖ, Οα. --- εὐπλοΐη 1 802 οἴπὴ ρᾶγίθ οΟα]- 

ΟΠ} ΞΟΡΡΒου πη ΒΆΓΠΟΒ, ΠΟνηΘ, ΒΟ ΙΓ Κου 3, Ν πος, 411, αποα τοῖο 

Γαι 6556. μιίο. 

ΥἹ. 19. ἀγήραος. ἀγήραον οοπίτα ΑΥἸΒΙΟρΡ Δ ΠΪ5. οὐ ΑὐἹ- 

ΒΊΔΤΟΒΙ ΒΟηΘΉ ΓΔ] ΒΟΙΡ5Ὶ ΟΟΘΙο ΘΟηβθηϑι ρα πὶ ΔΙ ι5 

Β 441. Θ 589. ; 
15«. πΠάνϑου (0 522. Ρ0. 98. 59), πάνϑῳ (Ρ 40) ΒΕΚΙΚΟΡΣ 

οἵ ΘΟ. 5ΘΟΠΓ Δ} ἴπγῦθ την θυπηΐῦ ἴῃ Πανϑόου, Πανϑόῳ, αποᾶ 

ΟἸΏΜἾ Πτ|5. ἸΟΟΙ5. ΠΟΥ ροίοϑί. Οἵ. πανϑοΐδης Βιιργὰ ἢ. 2. 

14. σῶς δΔαϊοοΙνΙ ΤΟλτηὰ τ ΠΟΒΥ Πα θα Ἰηθ Ὁ ΘΟΠΙ ἃ ἔπ} 

Χ 882. Απΐθ αἰδουθβδίη. ὈιΘΟ ]οδ πὶ οοπΐτα οοαϊοιμη «ποίου ἔθη 

σόος τοδί, Ν᾽ 778: ἴῃ (ον 5646. ὁχ ΠἰγΌσ αὶ ὁΟΏβΘηϑι ΘΟη ἃ, 

ΑὙΙΒΓΆΤΟΙΙ Βοη θη 81) σόον ΒΟΙΡΒῚ «4 117. Θ 240. Αοοοραϊς αποᾶ 



8 8. 1θ0ὲ νορλ! 5. οί τ οἴ15. οὐ ποθὴ. ΘΟμ ΤᾺ ΟΥ18. ΧΧΝ 

οχ ΒΟΚΚΟΥ Σ οοπϊθοίτνε βου θέν ὁδί σόας 1280, ΟἿ αὰθ 4 σαόω 

ΨΟΓΌΙ [ΟΥ̓ 15. ΟἸΧῚ 8 ὅ, 11]. 4. 

15. ΝΒ ππ ἴῃ -ὦ οἱ ὡς «(ἰδ᾽ποηίπι (Θεαν ώ. «“Ζ“ητώ. 

αἰδώς. ἡ ὦ ςῚ ΤΟΥ 5. οΟμ να οἴαβ οὐ πῸ ἢ. ΘΟμ Το 5. ἀἸΒΟΙΌΝῚ οΔ ὴ] 

ταθοπο αίαπιο ἴῃ Θάγεβοι. Τλαπιο ἴῃ αὐπΐα βοάο οὐ ἴῃ πανία ἃ πίο 

αἰδουοβίη. ὈπΘΟΙ ΟῚ ΒΟΥΡΡΒΙ οοπίγα, ΠΟΛ διιοουτατοι. Πὰκ [ῸΥ- 

τηὰβ: αἰδόε Καὶ 5938, αἰδόα Β' 202. Ο 501. 001: ἠόος Θ᾽ δθδ, ἠόι Η 351. 

1 618. 082. “3 685. 92 600, ἠόα Ε 267. Θ δθὅ. 1 340. 662. 1 729. 

ΜΙ 9890. Σ 255: Θεανόα .4 924, “ητόος Π 849. 

15.«. ἑδοώς 5Βυθβίδηξιν! ἀαἰντη οὐ ἀοουβατ νι ἀρ Ηο- 

ΤΠΘΙ ΠῚ ΠΟΣῚ ΟΟὨ οίοΒ. ΒΟ ΠΟ ΠῸ5. οπδὸ ὁοηβοί Νάῖοὶς ΒΡ. 95 

ν. 410 5ᾳ. Αὐ τἀπὸ Ἰοθοὺ (Ρ 745) πηθίνο {Ἰηλύτη ἈΕῚ ΤΟΥ ὁ0η- 

ἰγαοία ἑδοῷ. ἀπᾶπὶ Α Πγοηβίτμη ((ἀγ 160}. ΕΣ] ΘΒ] 6 ΠγῸ 5. [1809] 8 28 

Αππ. 8) βϑοιίιβ τηπιΐανὶ ἴῃ ἑδοοῖ: ΘΟΙΟΥῚΒ. ΟΟΙΒΙΓΙΝῚ ΤΟΥ 1 Θ0Π- 

{τα οί ἑδοῶ το] απ, ἀπ] ἴῃ ὈΥ]Π0. νῸ] βοοπηο νῸ] του 0 Ρ6 60 

Ροβῖία ογὰαΐ, ἴῃ απᾶῦίο (Ρ 585) οὐ απο (Κ 5814, Ὁ01 Ἰάθιη ἴλη} 

Οουπαταᾶπ 1,θοίίοη. ΑΡΟΊ]ΟΗ. Ρ. 145 Ροβίμ] αν ἃ) ΒΟΡΙΡΒῚ ἑδοόε. ἑδρόα. 

15β. Πατρόκχλεις τηπίαν! ἴῃ Πατρόκλεες ἃηΐο ΠΙ ΘΙ 5Ιη 

ΒυδοΠθητη: “5. 991....4.828: π|’7. 49. 196, 584. 707. 754. 889, 6ὐ ἴῃ 

αυϊηΐία Βο66: 1790. 744. 812. 845. ΤΟ 5 Ἰοοῖβ (17 698. 8590) ΤὈΥγηὰ 

οοπέγαοία τηθίνῸ Πυτηαίπν. (1)6 ὁΟΥΘΥΊΒ ΤΟΥ Π]5. ΠΟΠΉ] 1: ΘΙΟΡΥ ΟΥ̓ ΠῚ 

ἴῃ -χλέης ἀΘΒΙΠΘΠΓ11Π) ΘΡῚ Βιρτὰ 8 2, ΠΙ, 6 οὐ 8 8,10. 

15.γ. Νοιηΐππη ἴῃ -εὐς ἀΘ51η 6 {{π|}} σΟΠΘΕν τ} 5] Πρ". 

ΡΘΙ Ἐν ΠΙΖΘΒΙη ὈΓΟΠ Πα ἔπιηη 46] ΘΠ π|π Ο556 Ὀ.ἼΠλπ|5 ππ αἸοαν τ ΤΠ] ΟΥ ΒΟ ἢ 

(ὐθοῖι. ἀγᾶιηιη. 8 194. απ ΡΙΌροβι Μηηκιστῆος. Πηλῆος. ΟἸηηΐηῸ 

ΘΟΙΙ] ΠΟΙ Π11Π ΤΌΤ 5. ΟΟΙΓΓ Οἴα 5. απ ΡῈ. ΒΥ ΖΟΒΙη ὈΙΌΠΙΠΓ8- 

(5. ἃρια Ἠοιηθγι (ΟἹ ΡΌθθ6 ποραΐ Νὅποκ ΒΡ. 17 ρ. 190 56. 

Ηοβ βθοπίιβ ττἴαν] Θὰ ΟΧΘΙΏΡ]α, απᾶθ πὶ βιβρθοία οββϑηΐ ἈΠ1ἃ 

απ ἀοοραρθαί: ΠΠηκιστέως ν0}] Πηηκιστέος Β' 00. Ψ 78, ἱππεῖς 

«4 151, ᾿Οδυσεῖ ν 85. (ε 898), ᾿Οδυσῆ τ 180, Πηλέως ν6}] “Πηλέος 

«4 489. Π 21. Τ 2106. λ 478: τα] 6, αὑᾶ ΟἿ τη ΓΘ} 

8014 οομί οί ὁαπιϑὰ {ποταΐ; ᾿ἡχιλλεῖ (ἢ ἤπΘ νϑυϑιι8) ψ’ 192, 

Μηηκιστὴ Ο 8559, ᾿Οδυσεῦς ὦ 598, Πηλεῖ Ὡ 61. Ππορϑεῖ Ξ 115 (απδιη- 

ααδτη Ποῖ ΘΟΙΤθοίϊο ΓΔ 0 115 οδί), Τυδὴ .1 5984. Οὐπίδοία] 5. ἃ 

ΝΑΟΪτῖο οἵ μοβῦ οὐ ἃ})0 41115. ῬιΟ] ἴα 5. τοοοηβα ΜΙ Θηγα, 1)6 ὁ0η- 

ἐγδοί!οηβ Θὲ ΒΥ ΠΙΖΘΒΘΟΒ τιϑὶι ΠΟΙΟΥΟΟ Ρ.. 00 544... αἰ ἴρδὸ αποάτιο 

ΤΟΥ τ ΠΟΙ τι1) [ΟΥηΔ5. ΘΟἸ Τα οἴα 5. ἃ} ἨΟΙμΘ.Ὸ ὩΙ ποδί, 

16. Τὰ ναὐϊομο, πὰ) ἴῃ ριδοία!οπο Οάγββοῦθ ΘΧροΟξι, 

Βαζπηδημτ βΘου5. ΘΟΥΤΟΧὶ σ'οῃ εἶν] βίη ρ. βοοπη το ἀ66]1- 

πδίϊο Π18 νἱ ]οβᾶτη ΓΟὐτηλ πὶ ὅου Β' 895: ΑἸΠγΟ Βἢ Βοοπίτ ἀο] ον, 



ΧΧΥῚΙ Ῥυδθίμεο. 

ΘΧΘΙΏΡΪα εἰ ὙῸ] ὁ νΟΟ] 5. [150 ργοάδαοίδο αἀπᾶθ οὐαπί: ἀδελφειοῦ 

Ἑ 9291. ΖΘ]. Η 120. Ν᾿ 788, ἀγρίου πρόσϑεν Χ 518, ἀνεψιοῦ χτα- 

μένοιο Ο 5584. ᾿Ασχληπιοῦ δύο παῖδε Βὶ 151, ᾿Ιλίου προπάροιϑε 

Ο 00. ΦΊ04. Χ 0, ᾽χρίτου μεγαϑύμου Βὶ 518, ὁμοιίου πολέμοιο 

Τ.440. Ν 858. 6855. Ὁ 610- Σ᾽ 242..ὄ Φ» 294. 
ὀκρυόεις δαϊθΘοί νη. Ἡπ]}π} ΟΕ56. οὐ 9]Ὸ χαχομηχάνον 

ὀχρυοέσσης Ζ 544, ἐπιδημίου ὀχρυόεντος [ 04. γΟΒΕΠΠΙΘΉ ἢ 6556 

χαχομηχάνοο χρυοέσσης. ἐπιδημίοο χρυόεντος ὈΥΪΠπΒ γἱαϊξ ΡανπΟ 

Καϊρητ, απὶ ἴῃ οα! 0 η 6. 5π8. (1890) οατη οοΥΓθο οηθιη ἔθοῖί, ἄθπποὸ 

α. συν π5 Οαταχζ.3 Ρ. 149. 

ὙΠ. 117. ἐέκυῖα. πΟῊ εἴχυῖα. ΒΟΥΙΡΒΙ πὲ ἴῃ Θᾶγββοα: Ἰᾳθ πὴ 

γοϑίσι] Σ᾽ 418, πῸΪ εἰοιχυῖαι {να πιὴὶ οδί, ἀ απὸ οἵ, ρυδοῖ. Τ|. 

.Ὶ ΠΡ Θ ἦν 

18. εἶδον. εἶδε ἴΟΥηὰ 5. οοπ  οίαβ, ΡΓῸ απϊθι5 ΝΆΘΟΚΊΤΙΆ 

ἘῸῚ ΠΟΥ ροίθγαί ἔεδον ἔμδε ΒΟΡΙ 51, ΒΘΥΨΑΥΙ. 

19. Οοὐτοχὶ προύπεμννεν Θ 507, προύχοντα ἃ 459, ἀπδο- 

ΨΘΥΒΤΙ5. ΒΡΟΜ ΙΘῸ5. οἰ ΠΟΙ θαηΐ: οοἴουαβ ΒΊΟΝ. ΤΟΥΤΠἃΒ. ΘΙ ΟΥ̓ΔΕΠῚ 

σοπίνδοίαπ. γΤΘ Πα]. 

90. γοθου δέω. ζέω. νέομαι. τοέω. χέω ἴογτηδθ 60η- 

ἰναοίαθ ἴῃ ΠΙαάΘ. ρμϑτοδο Ἰδριίιν. ΤΙῸΒ. πηθίτο ἢυτηδηΐαν: ὅδὲξ 

1 387, νεῦμαι Σ' 186, τρεῖν Ε 256: ατἂ5 απ ΘΟΥΘ ΘΟ ψα]ΐ, ὁ0η- 

Ἰθούπ αι ΔΘ ΠΙΠ Θαῦ ΘΟΘΒΒΘ. οδί, ἃ ἀποα πΟΉΏ1}1 γἹ] (ΠὍΟΤῚ [6 66- 

γππί, {πὰ}, απὸ 5. πο αἸλουθβίη Ὀποο] θαι Ῥοβίία οϑί, τρεῖ 

«1 584. Ρ' 005, 086 τππιίαν!. Ἐ ΘΠ] τι 5, αππιδηη απ} τη πα Ὁ] ΡΟΙΘΥΔ ΗΓ, 

οοηἰγϑοία 8. ΒΘυγαν!: ζεῖ «Ὁ 962, τρεῖτ᾽ Ρ 382, σύγχει 1 6012. Ν' 808. 

-- Οἔ εὐπλοίη Βιιρτὰ π. 12. 

90 «. )ὲ χνάω [οί οδύ χυέε (τῷ ἤντεον μενοίνεον ὁμό- 

χλεον  ἀντάω μενοινίω ὁμοχλάω), ποῦ, οαπὶ ΑΥΙΒίΟ 0. ποίη 

Γπ556. ὁοπβίοί, .7. 059 οἵα Ναποκίο ὑϑϑίπα! ρ᾽Ὸ χρνῆ ἴῃ απϊηΐδ, 

50[6. ΠΟΧΘΙΠΘΙΙΊ. 

21. λοέω νΟΡΌΪ ἴῃ ΠΙΆ τη} [Οὐδ λούσαντο Καὶ δ1ῦ, 

απῖῃ νΘΥΒπ πὶ ΡΟ  Ἰποπ οἰ ΠΟΙ θα, ᾿ἢς πὸ Ομ ποΐδ παν]. 

22, ΒΟΙΠΠαπ οὐ πὴ αποῆπθ ν ΘΥ  ΟΥ ἢ ΤΟΥ 85 σΟὨἑΓ 8 6- 

[8 8, ΠΌῸΪ ἃηΐθ αἸδουθϑῖ. ΘΟ] πὶ ΘΟ αηΐπ!, αἀθ]ανὶ: ἀχήδεις 

'' τῦ0, ἀπείλει Ν 143, ἀύτει «1 258, ἐείσω 1 045, εἴα ΖΣΣ 1890, ἐχόσμει 

Ξ 888, χατεχόσμει 4] 118, ἐνίκα ἵν 080. 742, ἐσύλα 110, ἐφοίτα 
Γ΄ 449. Ε 528, ηὔδα .4 92, μετηύδα Ψ 569. ὦ 52, προσηύδα 4 350. 

ΕἾ 80. 454. Ζ 144. 914. 843. Ξ 191. 800. 899. 17 858. Ρ481. 500. Τ΄ 106. 

Φ 97. Χ 7. 97. 504, χυβίστων «» 854, ὁμίλει 1 δ02. --- ΒΘΙΙα τ 

ΟΘΥ 5. 46. οδπ815: ἀπηύρων (οἵ, 8. 1, 11,5 Ωὴ «4 430, γεγήϑει .4 089. 



8 4. )6 Πἰαξι οὐ βγη 1268. ΧΧΥ͂ΙΙ 

ΥΠΠ|Ι. 25. ἀμείνω ἴογτπα οομηίγα οί 618. ἸΟΟΙΒ, ἀπ] θι8. ἴῃ 
ΠΙλαΘ γϑρουϊταν (Γ᾽ 11. 4 400. 1 4253), πιϑίγο Πυιηδ ΓΤ, 

8 4. 

6 Βίϑαίι οὖ βυηϊζΖθϑβὶ. 

ΙΌῸΘὃΞ58ϑᾷϑβΌ.- Ηϊδίυβ ἸορΊ π8 ἴθ οασδαγα ὑθγίϊα ὑγοσ σἂ 

ἀπίθ ΑἸ γΘηβ πη ἃ ὙΠ ἀΟΟΥ 5. γϑδεϊπίι15 οὐαΐ Ρ 594. ᾧῳῦ 694. ε 83. 
Ἐπηᾶθιη γϑδίϊπ] ΑΓ ΘΉΒπΠ) βθοιίιβ Θ 578. Καὶ 5802. Υ 999. Τ,1Ὸ- 

Θἤπιπη (Ρ. 704. 714. ααἱ ἰάπηθη 'ρ86 ροβίθα ἈΠ|Ὲ6ν ἱπαϊοαν}) Γ᾽ 279, 

“4.21 (οἵ. Ψ᾿ 8582), Ναποκίτι βθοιίιβ Π15. Ἰοοῖβ: Γ᾽ 225, Θ 558 (ΞΞ Π 

900). Ξ' 1017. 289. Ρ 112. 886. Θαυθιίο 6 5 Ἰοοίβ: 4 450. Ε 567. 

Ζ 3865 (εὲ α 88). 1398. 2 108. Υ᾽ 414. 
2. Ηϊδίι 5 Ἰοοττη1 ἢ αὶ 6 6 51 ΒΟ ΟἸ Τ ἃ ΠῚ Ρᾶτιοα 5πηΐ 

ΘΧΘΙΉΡΪα, (6. ἀπ] 118. ΟΠΙΠ65. ΘαἸΟν 65. σομβθητδηΐ (οἔαιη Ὁ 252): 

6 4115. αἴνουβο ἱπαϊοαῖαν, σπάθη οχ ΑΠΓΘΉΒΙ βϑηζθηία 66] 

Ἰοθοβ Ῥαυίη ἃ ἴρ80. ραγτπη Δ ΔΠ1Π15 ἀηΐθ θη ΘΟΙΓΘοΐοβ ΠΟΒ: 

9 Ἐ 00: ΣΦ 128. Ψ θ1. ὦ, 2359, ὃχ ΤυΆυ ΕΠ (Ρ- 766) 56η- 

τοπίϊα οοτθοίπμ) 12159. ΝΆΠΟΚΙ ρα! ΠΟ ΠῚ πϑοπίπβ. 5ππὶ ἃ’ 180. 

ἈΑδάο ρμᾶιποοβ Ἰοθοβ, 4 {αϊθι5. ἴρθθ ἀπθιίο: Γ 459. Ε 000 (οἵ. 

ΒΕκΚΚον 3. Τ' 9205. 

Π. ϑ'ιγηϊζθδίη νοοϑ] πη θὰ ταϊοηθ ἰγδοίαυ!, απᾶη) ἴῃ 

Θά γββθα ᾿πΊθυ τη, ΟΠ ΒΙ ΠΙᾺ ΠῚ ΠΟ ΠΘΡῸ ΒΥ ΠἾΖΘΒΙ ἢ ΡΆΠΟΙ5. ἸΟΟΙΒ,, ΑἸΙΟΒ 

τηἴτα. ποίαν, ΔΟΥΠ5. ΠΗΡΈΡ ΠΑ. (Θ᾽ Ὀ 1556. 

ΑἹ) Ῥγομππη 8 {ΠΟΘ 1 ἸΩΟΠΟΒΥ θα Θαγτη σΟΘΆ πη}, ατιὰθ 

ποῦπθ ἴῃ Ἠοιπηϑυῖοα πθάπὸ ἴῃ Αἰοα ᾿πστια Δ σΟπ Δ ΟΙ]Ο  θτὴ μΡ61- 

γοπουϊηΐ, ΘΙ ον ἴῃ ἔνϑ᾽ Δϊνέας Ν 541 οἱ τέχετο Ῥέα Ο 187. αἴιὰ 

Ῥιορίθι νϑίθιθιη. νατθίαίθιη ᾿θούομὶβ ἀπ] τα] θὰ ΠΑΘΡαηΐ. 

Εδπᾶθμ ΤΟΙ 1 ἴῃ ὨΪ5, απᾶ6 νἱνὶ ἀΟΟΥ ΘΟΥΡΘτΘ ΘΟμαΓ 5πηῖ: ἐξ 

Ἑ 256, ἐῶμεν Καὶ 344 (46 «αἰρθιβ ορὶς Νάποῖς ΒΡ. 25 ρ. 466), ἢ εἰς 
ὅ χεν Ε 460 (001 ἢ ἐς ὅ χ᾽ βουρβὶέ Ναιοκ), ϑεοί Α' 18 (ν. Ναιιοκ 

ΒΡΕ ὁ5 Ὁ. 4885 5α.} 

Β) ϑδοαππηίαι θὰθ. ΤὈγπὰθ νοο ]Οο τι, ἴῃ Πα 115. ΟΠ Γὰ- 

οἴ] οπθιὴ νοολ] πὶ (ρ]Θυη 16. εω), ἀπδι πᾶ π| ἴῃ ΒΘΙΠΟΠ6. Ατοο 

αὐ ἴῃ τϑοθηἑοσα [ΟπΪθῸ ποία δύ, ἰασηθη ἃ} δοίαίο αἰ] 6 οΥ1 Ηο- 

ΤΠ ἼΟα 6. Δ] 6 Πα πὶ {ΠΠ|556. θυ ΠΆ1η. 

1. Νοη ἃἰΠΡῚ “τρεΐδεω, Πηληϊάδεω, 51 1Π1ἃ, 564. 4] νείεω 
Ἑ 554 τηπίανὶ ἴῃ «Αἰνείω ῥγορίθυ ψοοδ]θιη ἐθυτηϊ πα πὶ ἀηΐθοο- 

ἀδηίθιη (οἴ, ἐυμμελίων. (ηΐνα ποίου ταΐθιη ΑΥἸβίδυοϊ ΒΟΥΡΕὶ 



ΧΧΥΙΠ Τυδοίμίϊο. 

σῶν Ρ1Ὸ σέων Ε 818, ὉΡῚ ΤΟΥ ἸηΠ 50} 11 ἃ. ΡῸ. ΠΠΌΤῸΒ τηϑητι 

Βουϊρίοβ. ἰγδα]ία οδί: 566] τ] αὐτέων ΜΙ 424, ἐφετμέων Ἐ 818, 

μελαινέων “1 111, ὁπλέων 1 550, πολλέων Β 191, πρωτέων Ο 0506, 
5] 118: ὙἹΧ τϑοΐο. απιομΐατη Δ}}15. ἸΟΟΙΒ 1 ΘΟΘΙΟΙ τι5. Θχϑίαπέ χρεϑῶν 

«1 69, διζῶν Φ 248. Οθιίο πολέας (γ 262. δ΄ῚΤτ0., 4,559. Ν᾽ 784. 

Ο 006. Υ᾽ 3815. Φ 59. 131) χητπίατο ἀο πὶ ἴῃ πολῦς, αποᾶ Τδοογππΐ 

Ομτῖβὲ (ν. Ῥγο]θρ. ΠΙαα. Ρ. 145 54.) ἀἴατιο νὰπ Τθοινθη οὐ ΜΙ ΘΠ 

Ὧὰ (δίδ. 

ὥ,. ΤΟΙ Δ.) ΘΟ τ οίαητ) γεμεσσηϑῶμεν 9. 88 οἵ πει- 

ροηϑῶμεν Χ 581. 9 100 Ῥυϊογοιη. ΔΥΙΒΓΆΤΟΪτ5. ΔΙ τθγατη ΒΘΚΊΚΘΥ Σ ΡΘῚ 

ἕω ΒΟΙῸΙ πο θαΐῖ: αὐ οομπίγδοίίο τηθῖϊο βυτηαίαν, οἱ δοοθαπηΐ 

ΟΧΘΙΉΡΪα 51}}1Π1ἃ: δαῶμεν Β. 3090, ὠεϑῶμεν Καὶ 440. θυ ιῖο (6. 1118: 

ϑέωμεν ὦ 485 οὗ χτέωμεν χ( 210 (Ρ10 ἀαῖθτι5 αἰ ΘΟ ΒΘ ΠῚ ΒΟ ΡΠ Ά Τὴ 

ϑέομεν χτέομεν οοιητηθηηΐ ΟΠ νϑί ῬγΌ] 6, ΠΠ|Δ64 Ὁ. 1490) οἱ φϑέωμεν 

π 885 οὗ στέωμεν Δ 848. Χ 281 (απο 1,60 Μογοι ΚΖ. 22 Ρ. 415 

ἴῃ στάομεν τηιταη πὴ Ο556. ΘΘηβθί): μγαθίουθα 4Ὧ(θ οἰχέοιτο «7 18 

οἱ χρεώμενος ἱ᾿ 884, ἀτιὰὸ ἀπιδηπ ππᾶτῃ ΠῸῚ ἃ Τδτ]οη 6 απϑτη ΕἼΘ ΚΙΤ5 

1η1Π| (ὑοιχεῖτο 1]. Ρ. 512: χρηόμενος" οὐ γάρ «(οι 1]. Ρ. 550) ἴδιηθῃ 

ΘΟΙΤΘ θη ἃ ΘΕ56. ΘΟΙΒΘΗΓΔΉΘΙΠ οδί: οἴχοῖτο χρώμενος. 

9. χρεώ. απο ἴῃ ΠΙλᾶς οἱ Οανββθα το αθοῖθβ Ἰοοίτι οἵ 

ΒΘΙΏΘΟΙ ἸΠΟΠΟΒΥ Δ Ότη οδύ (οἵ. .. 006). ἴῃ χρή τηπϊαπματ Ο586 

ναι 16ὸ Μόνον ΚΖ. ὙΠ] ρ. 208, τπηπίαν!ς οἱβ ἸοοΙ8β απὸβ. ἃ ΡΟΘΕΒ 

ΑΙ ΘΟΙΙΟῖΒ ΡιΌΓοΐοβ οβϑὸ μείαι ΕἸΘΚ. Ἐρὸ χρεώ. απο ἴῃ Θάνββοα 

ΒΟΙΥΔΥ ΘΙ Δ]. ΠΟ 1 1{π|5. ΒΟΙΙΡΞΙ. 

4. ἴῃ Ποχίομθ Ῥ]ΌΠΟΙΪ τ} ΤΟ]Ϊα τ] ὅτεῳ Ὁ 604, τέων ζᾧ 119. 
ν 200, ὁτέοισιν Ο 491, 564 πρῆπθ ὅτῳ ΜΙ 428 οπὰ ΒΔΙΠΟΒΙ͂Ο, 

ὙΌΙΠοΟ. οοἴρυῖβ, απἰ Ζοποάοίπηη βοοιϊ διέ, ἴῃ ὅτεῳ τ 6 ΠΘΠΠΘ 

ἴῃ τοῖσιν" (α 110 ἃ ΑΥὐβίαιο! βοηΐθηία αἰβοοάοσο νόπ]. (πο 

81 4 π|5 γοβίμ]οί, πὖ αὶ Ππᾶμης ΠΟΙΙηΔΤη οἰΐατη 1Π1π ΠΟΥ ρα πέθν, παπᾶ 

5610 ἃ) γϑοΐο πιαϊοοῖ. Ἐδᾶρθιῃ γαύομθ σφέας. Ὁ] τιπᾶγῃ 5. ΠᾺΆ 1 
οἴποῖ (Β 96. 866. 704. 4 984. 881. Ε 151. Κὶ 140: -2198: 0145. 

ψΨ' 285. δ᾽ 11. ᾧ 6. 8.815. 480. ν 270. ρ 212. ὦ 889), ἰπ σφάς (αποᾶ 
Ἑ δύτ ὁχ ὁοα]οῖθτιι5 ἀθίθυ ον θιι5 ΒΑσ παῖ πη ΒΘΟΙΓ θ] ΘΠ] π6 τ666- 

Ῥουιη) ν 6] σφᾶς τηπίδηἬ πη) Ο556. Ρεαν 6.1]. 

ΟἹ) Νοβίδπξ θὰ, ἀπιὰθ πὲ ἴῃ Οάγββϑα ἴα ππποὸ ἴῃ ΠΙΔ46 ποναν] 
γῸ] γ ΒΕ], τ ΤΟΥ 5. οΟπ λα τη ΤῸ Δοσοιμηηοαδίαβ οἰ ΠΘΟυΘΙῊ: 

1. ΤΏ πομπὴ ΤΠ ΘΟ] Πα 1016 -ῇ ΤΟΥ Δ ΟΠ ΘΙ ΟΧ -ξα 

σΟμ γα οἴη ΒΟΥΘΕΙ ΘΟΟΘΙΟιη ποίου αΐθ ἀοοοαθηίθ ἴῃ τεύχη Ἡ 201. 

Χ 522, ἱποουίδ ἴῃ βέλη Ο 444, πρωτοπαγῆ 2 261, δάνοιβα ἴῃ 

Ὦ15. ΘΧΘΙΏΡ]15: ἄλγη Ω 1, Διομήδη 4 865. Ε 881, ϑεοειδῆ Τ' 21. 450. 



8 4. 08 Πἴδίιι οὐ βγη] 208]. ΧΧΙ͂ΣΧ 

Ω, 488, Πολυδεύχη Γ 2817, σάκη 4 113, στήϑη .1. 282. --- 1)6 ΤΟΥ "18 

ΘΟηζ ΟἿ. ΠΟΙ 1} ἴῃ -εὖὐς ΠΟΒΙ ΠΟ ἔπι ν. ἃ ἢ, 15. γ. 

ὃ. Τὴ νου ονπὴ ΘΟ] 010} 6 -ἢ ΓΘΥΤΪ ΠΟ ΠΪΒ. ΟΧ - αὶ 

Τχοΐαθ οὐσ ΘΟΒΙ ἢ τ ἃ ὈΓΟΥΆΤΒ. οοΥΐα οββοηΐ ΘΧΘ9]α, (πὰ 6. ΘΟΠ]ΘΡῚ 

ἃ ἤοοιο Ηἴ΄. 148 54.), ὁαπιβα πο {{| οὐ ΘῸΒ. ΘΠ ΓΟΥΟΒ. ΒΘ ΠΘΙΘΥ, 
αὶ τὸ οπἰάλη βίπαϊο ΟΠ ΠοιΠ] ταῦθ. Ραγα ΠἼ 516 Ἰπ ]βουιηΐ, τί 

Β 805 γνώσεαι. ἃ 090 ὄψεαι. 2. 454 χέλεαι ΒΟ. ΘΥΘηΐ Ὁ]Ὸ ΟΪδ, 

ααὰθ οὐ ἴῃ 11 }185. {γαῖα δπιηΐ οὐ ἴῃ νΘυϑπ ἢ απδαναηί: γνώση. 
ὄψη (γ6] ὄψει; οἵ, Ἢ 101), χέλη. ἴὅπο Ἰοοο 8 367, ἅ0]᾽ γνώσεαι 

ἰνδα ται οδύ απδιηα παι γνώσῃ τηθίνοα. ταῦ οηθ. θοβίμπ! ἔπι, ὁ01- 

τδούομθ ΔΘ] ογΘ πὸ (πανὶ. --- Ἰὰδ ἄθιη ταϊοηθ. -εὖ ἰΘυηΪ- 

δ. ΟΠ ΘΙ ΟΧ -ξεο οοπ ἴδηι ΤΟ ΒΕΓ, 1 τηθ Ὁ ΡΟΒίμ] θα ῖαν: 

ἐδεύευ Ρ 149, εὔχευ Ὡ 290. 

Ὁ. Τὴ γ ΟΥ 15 1 - ἕω (ΟΒΙΠΘΉΤ 15. ΘΟ ΓΔ ΟΙΊΟΙἾΒ5. ἴῃ εὖ ΓἈοΐδο 

ΠΟΠΉ1]1]ὰ ΘΧΘΙΏΡΪὰ πᾶ ἴῃ ΘΟΘΙΟΙ 15. οχβίδηξ ἴῃ ρυδϑοίατοιθ Θά γε- 

5686. ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΊΟΙ αν]: 46 ἀτεῦντα Υ 582, ϑθοπηαι γἈΓΟΠΘΗΙ 

ἡ Οὐ θη Θὐΐαιη Οἷβ ἸΟΟΪΒ. εὖ ΒΟΙΡΒΙ, ααθτ15. εὸ ΠΡΟ τηδητι 

ΒΡ Ρ του ιη ἃτπιοζον!ταῖο ἀρ πα αίαν: ἀελπτεῦντες Η 510, ἄφρευν 

«1 282, ἐϑρήνευν Ὡ 122, ἠλάστευν Ο 21, ἠνώγευν Η 894, ᾧκχευν 

Ξ 110. Υ̓ 218. (Οἵ ἐπόρϑευν 4 808, πθὶ ΠΥ] ρῥ]ουίαιιθ ἐπόρϑουν 
Πα θη.) 

4. βορέης 1, Βορέη ΔΨ 105 οἵ ῬγΟΡίΘυ Ρυ απο] Θ  Ρ7]- 

6. ΒΥΠΑΌα 6. οὗ ρυορίθυ ον οὐ θ  βθοιπᾶδθ οὐ ἐθυ 46. ἈΠ105 

ΥΠῸΒ ἀοοίοβ βθοῦἊ5. υπίανὶ ἴῃ βορρῆς. Βορρῆ. 

ὅ. χούσεος δΔαϊΘοίν! Θὰ 5. ΤΟἸηΔ 8, ἴῃ απ] 115. ε γΟΟΔ]ΘΗῚ ἢ 

γ6] ἡ Θχοριθθαΐ, οοπίγαοίαβ ΒΟΙΡΒΙ Δα παι8 οΟαΪοιηῖ. ΘΟΉΒΘΉΒιι 

ἢ Ἰοοῖβ (Γ 64. Ε 425. 427. Τ' 282. Υ 272. Χ 4710. 2, 699), οοπίγα ὁ0- 

αἸο65 ἁπί ΟἸΠ65 τύ 9]ΘΙΌΒατΘ 6 ἸΟΟἷ5 (“4 111. Ε 124. Θ΄42. Ν 34. 

ῃν 248. 255). 

Ν ἢ. 

ὯΘ νοοσϑ]ϊθιι8 85 ται ]αῦϊα ν6] αἰδίγδουϊς. 

1. γϑυθουιηι ἢ -ἄω (ΟΑΙΠΘΗΓ 1 ΤῸ] 5. ΔΑΒΙ Ια α΄ὰ 5. ν6] 

αἰδβίγδοίαβ. (ἀντεόωσα. αἰτιόῳο. μηχανόωνται. ὁράᾳς. 51 1}1165), 48 

ἴδπι ΠΪτηβ. αἴπι οὐ πἰτηϊπιπ ΠΘΡῸΓΙ νὴ 5 ἀΟΟΥ5. οὔ ριι6}}5 αἀἸΒΟΘ ΓΤ 115 

ΧΕΙ πουιηΐ, απο οχ βθηΐθηίία ὙΥ̓ ἃ ὁ Κ Θυ  ἃΡ᾽ 6111 ἰἴὰ ΘΟΥΤΙΡ Θὰ 85 

ΒΌΒΟΘΡΙ, πὖ παι ΚΙ ΠΡ ]1Ο6 5. ΤΟΥ. ΠΟ οΟὨἐγ οί (ἀντεάουσα. 

αἴτιάοιο, μηχανάονται. ὁράεις) γοϑυϊπϑυθιη, ποὺ ἀοίπουππί,. ἀαὶ 



ΧΙΧΝ Ργδοίαίο. 

ἑχοῖτμη. πποῖ ΡΙΟΡαγοπί. Θποα οὐππὶ τη} {] ρυ ναί Γϑοθυτηΐ {πὶ 

ΡῬαΌΠΟΘ. ΤΟΠ πη π65 θηπον (ΠΘυΐβομο ἀξ ογαςπνζίρ᾽, 1887 Ρ. 858 86.) 

οὐ ΑἸΡουί5 46 ΒΑ θοΥρ' (ΤΠ ΘΒ υΙΟτ6 ἰθο ν᾽ ἄδ5. Ὠὔμουο ϑβοΠα]- 

γΘΆΘη, ΠοΙδιδο, νὸ (Ὅν. ΒΘ ΒΟ, 1 [1886] Ρ. 190). Ας 

ΒΟΥ. αὐϊάθηη πῸη 584 {15 ΠαΡαϊς τα !οη θη πδη ᾿πΊΘΡ ΠῚ 

Ιλ αν. 5664 ἴρ86. θα] Βϑοιίιβ. οδί ἴῃ βορίϊμηα οαϊοπθ απδν νο- 

Ἰπτηϊηῖβ Οάγββθαθ Εδθβίαπαο (1887): ἰάθη Τθοουιπηΐ οἱ, αα] ΠΠΡΘΡ 

ἨΟΙΘΙ οδιτηΐη8 Θ6γ6 οοορουππΐ, «7. νδῃ Τθραγθη οἱ Μ. Β. Μοπαθβ 

ἃ Οοκία (ΠῚ 615. οαττηῖπα, πιράπη! Βαίανοσιπη 1887. 1880). ΑἸΠ, 

απ. ἴρδα Ρουβρ οὐ τὰ5. ΘΧΡΙ ΔΓ] Ϊ5 ἃ ΥΥ̓ ΔΟΚΘΥΠΕΡΘΙ1Ο ΡγΌΡΟβίίαΘ 

ΒῸΒΡΙ Οοπθὴη. ΠΟΥ 616. νἱαθίπιν, ᾿ποουτϊ Πδοδιίαπξ πθατι6 ᾿ΠΡΘΗΪ 88] 

ΔΟΘΠηΪ ἰρ5ὶ απέπμ {ἸὈιπιηΐ, τι 46 τ αΠΠ611 δὲ ρϑυρίθχᾶ 868 ἴὰ- 

αἸοαΥΘ ΡΟΞ56. οὐθαδῃξ: ΘΟΙΤ ΠῚ ὈΓΠΟΘΡ5 δύ Οτπιβίαντιβ ΜΘ σου, αα] ἴῃ 

ΠΡΌΤΟ τηᾶρηο οὐ ΒρΡΙ μα Ἰο, ατιθιὴ 6 συϑηητηδῖοα ατάθοδ ΘΟ ΒΟΡΙ 510, 

απ ΒΕ] ΟΠ ΘΙ ᾿ππποιπ 1ὴ 1{ὰ αἀοἰγοοίαντ, πὸ οομίθμαθγθί θα ΠΟΘῊ 

Δα φσυδιητηδίϊοδτη Πἰηρῖι8 6 Οὐδθοδο Ρου 0 γῸ 566] 6ἷ5. τϑιηϊθπαάδγῃ 

ΘΞ56, (ΤΠ ἴῃ ΟΔΥ] 115 ἨΟΙΠΘΙΊΟΙΒ ἁγίθιη Οὐ] ΘΧΘΡΟΘΥΘΗΐ 

(Οτίθοῃ. Οὐδιημῃ. Σ [1886] μΡ. 140). 

Οδέογτη. {πθυπιηΐ οὐϊδτη 11 γϑ ] ΟΠ ΘῚὴ ἃ τη6 ΔΙ Ιΐδπι Ππαιια 

ἈΤΩΊρτ 6 νι ρουαγθηΐ, ἴῃ ὈΥΠ 5 ΔΊ οσίτι5 ΘΟ Θ1η01] (ΘΟ ΒΟΉ ν. 

ἴ, ο1455. ῬΠΠΟΙΟΡΊΘ 1887 ρ. 158 54.). 15. Ἰηᾶχῖηθ. 60 ΟἤΘΉΒ.8 6586 

ν᾽ ἀθίπιν, απο τηπζαςοηβ ΠΕ Θυ τη, απδη ἴδοίδιη 5856 Ὑ ΔΟΚου- 

ΠΆΡΙΝ. βίαταϊς, ἤθατιθ ἴῃ ΘΟΘΙΟΙθτι5. πα 6. ἴῃ ΘΒ. ΠΟ 115 σϑύθυ τι 

Θ͵ΔΙΠΠ Δ ΙΘΟΤΊ Π}π|πῚ ΟΟΥ ἢ ν ϑ τ τη βου, Αὐ 1Πὰ τητῖᾶ- 

[10 Τα οῖα ο556 ρμιυίαηαα οβϑί, θυ Πιβα 8} ΘΥΘΤΠΙη8 1οἱ ν ϑίθυ 8. ΘδΥ ΤΠ ἃ 

Ηοιηθυῖοα ἰτδοΐαγο οοθροηιηΐ. Βδοία οϑί, 81 αἰΠ4α νἱᾶθο, βοχίο 

ἃ. ΟΠν. ἢ. βᾶθοι]ο ΑΥΠΘΗΪΒ. ΠῸΠ τππΐο ροβύ θᾶπὶ ἀϑίδέίθιῃ, απ 10] 

ΠΙᾺ5. οἱ Οᾶνββθα θυ] πηπη ΠΠ{{6 715 τηϑηαίαθ ογαπύ: ΠΘΙΏΡ6 Αἰπ6- 

ΠΙΘΉ565, ἸῸΝ. ΒΑ 115. τηπ]ΐα ἴῃ αἸΔ]Θοίο. ορίθα πο τοί ᾿πίθ 16 χΊῖβ86 

ΔΙ] Οατιΐη. οομβίαϊ, τας! 61 Κι 1 ΒΟ 6 ΠῚ ργΟπιὐ]α 101 τΠαρ80- 

ἀουύπτη ΡΆχ πὶ ἀσοπτα το ἀΟΟΟΙΠΙΠΟ Δ 5586. ΘΟΠΒΘ ΘΠ ΠῚ Θδί. ΝΘΡῸ 

Ἰρτίπι ᾿πγὸ τη1]Π1 ΟΠΪοΙ, απο ἃ {τδα!τοπ6. τί τὰ αἀἰοατῃ ΠΠ {6 γ8}] 

[θη 616 ΤΘΟΘ ΒΟΥ. ΠΉΠ]Ο ὙΘΙῸ 6085, αἰ ἔοττηδ 5. {γα]α ]οἶαβ, ὁράᾳς 
αἰτιόωνται ὁρόωσι 51γ21165, ΒΟΥ ν αἴδ5 νο]αηξ, ᾿Π ΘΙΤΟΡῸ, πππὶ ΟΧ {18 

᾿πϑου!ρίοη 6. ΠΠΠπ|8 αἸ ΔΆ ΘοΥ1 αταθοαθ ἩΠῸΠῚ ΘΧΘΙΏΡ] τ ΠῚ ΠπαΪ 18 ΘΘΏΘΙῚΒ 

Δἤουτο ροββίηΐ. πο 51 ΟῚ ροβϑβιηΐ, [αὐθαηζα! ΠΘΟΘΒΒ6. Θϑί 86, 

ΠΟ 116. ἃρπα Ἠομθγη Θὰ8. ΤΟΥ ἃΒ. ΒΟΡΌΘΓΘ, ατιαθ ᾿πδίο δὲ ᾿ποὰ- 

Ἰοηίο ἐθβέμπηοηϊο αἀοβδυψαιξζεθ 51 η{. 

Οτηηΐπο ἈΒ5]Π. 1] ]0Π 6 ΠῚ ν ΘΔ] απ ἰπίθυ ἔτη 8 50] 85. οἱ 

ὁοπζγϑοίαβ Ἰηθ ἴϑηι [556 ἃ. ποβίγα τπ8. νἱγῖ5 ἀοοῦβ οχοορ] δἔιηι 



8 δ. 1) νοολ] θιι5 ΒΒ λα] 15. νῸ] αἰδίσδοι δ. ἘΚ ΧΙ 

οδίέ, Οὐ 0 1 ππηατιαι) τὰ ΒΟηβουηΐ. 1 ΙΟΘμΪοα απίάθι αἰα]οοῖο 

τοοοητογο, ατιὰπι θυ) ΟΥπ|5. πὰ ὁοίου 5. οσὴ ἩΟΙ ΘΟ θὰ ΘΟΠΙΡΆΓΑΓΘ 

᾿ϊοοῖ, ἄω πὸὰ ἴῃ ὡὼ πμζαζι" 564 ἴῃ ἡω, ἴπ0 ἴῃ εω, Ροβίγθηιο 

ΘΟΒΓΠἰπ1 ἴῃ ὦ: Ποιη. τρεΐδαο: πὰχ. ΦΖΕΙΝΟΖΔΙΚΗΟ ΤΑΑ. 401: 
ΘΠ]. ᾿ἡγρέτεω 1)0].3 501. βἅ1η. ἩΙραγόρεω [)6].3 δ06. 509: 61]. ννικῶ 

Πυϑῶ «υσῶ 1)6].3 490. ΒΙχη1}15. δῦ προ ΒουοΒ: Ποιη. τάων Μῆου- 

σάων ϑεάων: πᾶχ. ΑΑΗΟΝ (- ἀλλήων νθ] ἀλλέων) ΤᾺ Α. 407: 

βίρῃη. νυζω)φέων Τὰ Α. 590, Δι ρ}100]. “μφιπολιτέων ΤΟ ΔΑ. 2008: 

ατί, πολιτῶν. ΑΤτάτιθ ἴῃ 0515 νου 5. Ομ τ Οὐ15 1 -ἄω ΑΘΒΙ ΘΠ ΕΠ τι5 

ΡΟ 51 }}1165. ο αἰ τπι5. τητιτ ΠΟΘ τὶ νοολ] πὴ [ἀοΐα  ΟΡ856. ΠῸῚ ΒΟ] ΠῚ 

Ἡοτοαοίι5. (5015 οϑί, ἀρ ἀπο ηὶ εἰρωτέω ὁρέω «ςροιτέω 51γ1Π1ἃ ἴῃ 

ἰϑτι διιηΐ, 5064 οὐδ) ΠΟΙ ολα, αἰ ἤντεον ὁμόχλεον μενοίνεον ἴογ- 

Ἰηὰ8 ὁχ ἤντᾶον ὁμόχλάον μενοίνξον ἴχοία 5 Πα 6 (οἵ, 8 5, 90 α)ὐ. Αρπα 

τὐΥ 16. ε Ὑ ΘΟ 161 ΠῸῚ ΟΠ] 6556 αἴ ἴῃ φιελέω ποιέω ὈΥΟΒ ΠΕ ἴιΠ' 

αἀοσιχηθηΐο διιηΐ ΤΟὐηᾷθ οσοπίγμοίαο: Ποιη. ὁρῶμεν ἐφοίτων ὁμόκλα 

(Σ 156. 2. 2348), ποιοῦ. ὥρων ὁρῶμεν εἰρωτῶντι εἰρωτώμενος οθί. 

(ν. Μουχζάον ϑὅιπα, Ὑ]1Π 0. 195 βᾳ4ᾳ.Ν). Θὰ θηΐμὶ βιιρτὰ (8 2, Π) τιϑιι8 

811 αἸδυποίίουιο απιᾶγτιη) 6 νοολ]πιη, δ θη ἤθῸ ἸΟῸῸ ἀρρᾶϊοί: ε 

ἀρπα ΙΟμῸΒ ὁχ ἃ [αοΐα ἸπΟΊ ΠΟΥ] ΠῚ ΠτΪτ5. ΟΥἹΡῚΠΙΒ5. ΞΘΠΊΡΘΙ βου ν αν, 

αὖ ΤΏ] ΔῸΣ ΡΟβδίμητιβ, απο τιΊ ἄο Ρ6Γ τ] ΤὈΡ Π 0 1[ἃ 

ἄο Ῥ6᾽ τηραϊατη εὸ ἴῃ ὦ οοπίνδοίδο. βυιηΐ. ΕΥΡῸ αποδα ΠΙΤΟΤ Τὴ 

τηδηῖ! ΒΟ ρον οὐ {Ππ] Οὐ τη ἴηι ἸΔΡΙαἾτι5. ᾿ποΙ βουὴ ΟΡΟ ἴῃ Δ ηΓ]- 

αυϊαζοτη ἈΞΟΟ ΠΟΥ ΟΝ 5, ἃ Θ᾽ ΠΟΒΟΙΠτ15 ΘΟΙ Δ ΟΓ ΟΠ ΘΤῚ νΟΘἉ 11 

ἸοηρΘ ἃ[1ὰἃ νἱὰ [οί 586. δίαθιθ θὰ. “πὰϊη Ἠοιηθυοδθ ΤΌΤ 8 6 

ἀϑϑιχητ αἴθ πο γο νυ] ἀοητ}. 

Χ{π]ν οὐ βὰμη πᾶμς ρῬαυ θη σ᾽ οα ἀτάθοαθ ἅπηπὸῸ 1878 

ὀργορῖο ΘΧΡ]Ποαν ὙΥ̓ΔΟΚΟΥ ΠΡ 6] (ΒΖ. Βίέν. ΓΥ͂ Ρ. 259 564.). ΠΌΡΟΥ 

ἄδθπιιο ρου ϑ Ἱηχὶ ΤΟ ΔΉ ΒΒ0η, [)6 ἀου ν 15 ν ΘΥ 15 ΘΟη Δ ΟΥ5 Πηριια 6 

Οταθοδθ (ΠΡ 5186 1886) ρΡ. 140, αὶ 111 ἀΒΒΘηβιι5. οδί. ἘΞΡῸ πθ6 

οατιβατῃ ΥἹΩ͂Ι, αν ἃ ᾿ηἰΐα ταθομο αἰ θβιβίθυθηῃ, οὐ οὐθο. ΤΠ] ΠΟΥΘΙῚ 

ἴῃ ΟἸ65. Γπι πσιι Θ55 6. ΠΤ ΠΟΥ ΘΟΙ]η, 61] ΟΡΙ ΟΠ ΘΙ ἱπν οἰ  ἴϑιη 

ἰδηῖο 5 τι 10 ἈΠΡΙΟΧῚ 51ηῖ, τιῦ γθοβθηῦ ΟΠ ππι5. οἃ ΠΟΥ ΘΠ", 

11. δίπρι]α 5. [ΟΡ ΠΙΒ. ΘΠΠΠΊΘΙΑΥῚ ΘΧ ΟΥ̓ΠἾΠΟ νοοἁ] πη}, ατιὰ 6 

ἀηΐο ΘΟὨ ΤΥ ΟΠΠΟΉ 6 ἢ) ἐπι γι ἢ. 

1. αἀε. --ὀ ἀγοράασϑε Β' 591. ἠγοράασϑε Θ᾽ 250. αἰτιάασϑαι 

Κ' 120. Ν᾿ 115. ἠτιάασϑε Π 202. ἀντιάασϑε Ὁ 62. ἀμφαφάασϑαι 
Χ 8719. δηριάασϑαι Π ὃ0. Ρ 1534. δηριάασϑον ΜΙ 421. δηριαάσϑων 

Φ 407. ἑδριάασϑαι «4 046. 118. ἐράασϑε ΠῚ 208. εὐχετάασϑαι 

Ζ 208. Ρ 19. Υ᾽ 848, ἰσχανάασχον Ὁ 728. ἰσχαναάσϑω Τ' 294. 

συμμητίάασϑαι Καὶ 191. μητιάασϑε Χ 174. ναιετάασχε(ν) Δ 073. 



ΧΧΧΙΗ͂ Ῥτιδοίατο. 

Ρ 808. ναιετάασχον Βὶ ὅ89. 841. εἰσοράασϑαν Ξ' 845. εἰσορά- 

ασϑὲ ὶΡ 495. 

2. αει, αἡ. -- ἀντιάαν Ν 21δ. ἀσχαλάᾳ Β' 298. ἀσχαλάαν 

Β 297. βοάᾳς ΚΞ. 894. δαμάᾳ Χ 271. ἐάᾳ Θ 414. ἐλάαν Ἑ 866. Θ 45. 

Ν 217. Ρ 490. Χ 400. Ψ 384. ἐξελάαν Θ ὅ21. ἰσχανάᾳ Ρ' 512. με- 
γοινάᾳ Τ' 104. μενοινήησι Ο 82, ὁράᾳς Η 448. Ο 555. Φ 108. πε- 

ροάαν ΒΒ 618. ΜῈ 03. Φ 454. ἢ 

9. αο. --- ἠγορόωντο 411. ἡτιόωντο .« δ. ἀντιόωντες Ὑ 125. 

ἀντιοώντων ἃ 045. ἀσχαλόωντα Χ 412. ἁφόωντα Ζ 822. βοόωντα 

Β 1098. βοόωντες Β 97. γανόωντες Ν 205. δεικανόωντο Ὁ 80. ἕδοι- 

ὄόωντο Καὶ 198. ἐσχατόωντα Καὶ 200. εὐχετόωντο Θ 8417. Δ 101. Ο 369. 

Χ 304, ἡβώοντο. 1.440. ἡβώοντες 2 004. χατηπιόωντο Ε 411. ἴσχα- 

γόωντο ΠΙ͂ 88. χελευτιόωντε ΠΜΙ͂ 205. χομόωντας Βὶ 1]. 28, 51. 05. 

443. 4 208. Θ 341. Ν᾿ 810. Τ' 09. χομόωντε Θ 42..Ν 34. χομόων-- 

τες Β 828. 412. 542. Τ' 48. 179. 24 261. Ἡ 85: 828. 42. 248: 3459: 

472. τὴ: Θ᾽ ὅ5. 510. 1 45. Σ 0. 859. χυδιόωντες Φ 519. χυχόωντι 
Ε 908. λαμπετόωντι «4 104. μητιόωντες Υ 155. μητιόωντι (Σ 512. 

μητιόωντο ΠΙ͂ 11. μηχανόωντο Θ 1117. 1 095. (ἐ)μνώοντο Β 080. 

«Ἱ ΤΊ. Π 091. 1711. εἰσορόωντα Ὁ 450. Ρ' 087. εἰσορόωντας Γ΄ 842. 

4 19. Ω 482. ὁρόωντες Ῥ 057. ὦ 0535. εἰσορόωντες Ζ' 4. Η 214. 

229. Ν 88. 2. 28. εἰσορόωντι Ρ 404. παμφανόωντα ἙἘ 295. 619. 

Θ 455. 1890. Ν᾿ 301. Ο 120. Σ 144. Ψ 618. παμφανόωντος Θ 890. 

ιν» ὅ09. πλανόωνται ἃ 521. ἐστιχόωντο Βὶ θ2. 510. 602. 680. 799. 

Τ' 960. 841. 4 489. Σ 517. ἐστρατόωντο Γ' 187. 4 818. ἀμφῳεστρα- 
τόωντο Δ 171". φαληριόωντα Ν 199. φυσιόωντας 4] 221. Π 500. 

4. κοι. - αἰτιόῳτο «1 084. εὐχετόῳτο ΜΙ 591. ἡβώοιμι 

Ἢ 151. 4 610. Ψ᾿ 6029. ὁρόῳτε 2 847. τρυγόφεν Σ 5606. (Ο, γοο- 

ωμεν 422) 0604). 
ὅ. αου. -- ἀντιόωσα «Φ 451. ἀντιόωσάν ΑἹ 51. ἀντιόωσι 

Ζ 121. Φ΄ 151. ἀσχαλόωσι 2. 403. βοόωσι ῬΡ'ὶ 205. γανόωσαι 1Ζ' 859. 

γοόωσα Ε 418. Ζ 515. πὶ 851. Χ 565. 416. Ψ 100. δαμόωσι Ζ 508. 

ἐλόωσι Ν᾽ 515. ἐσχατόωσα Β 010. ἐσχατόωσαν Β' δ0ῦ8. ἰσχανόωσαν 

800. ἐσχανόωσι Ε 89. χαγχαλόωσι Γ' 48. μαιμώωσα Ε 001. Ο 542. 

μαιμώωσι Ν᾿ 15. μειδιόωσα Φ 491. μητιόωσα Ὁ 21. μητιόωσι(ν) 

Ἡ 45. Καὶ 208. 409. εἰσορύόωσα .1 18. εἰσορόωσαι “1 9. ΒΕ 418. εἶσο- 

ρόωσι ΜΙ͂ 512. παμφανόωσα Β 458, παμφανόωσαν Ζ 415. Σ 200. 

«Ῥ 549, τηλεϑόωσα Ζ 148. τηλεϑόωσαν ἹΡ 142. 

0. αω. -- ἀχροχελαινιόων Φ 2490. ἀντιόω ΜΗ 808. Ν 752. 
βοόων Ο 087. 192, γλαυχιόων Υ 172. εἰλυρόων «1 150. χαγχαλόων 

Ζ 514. Καὶ ὅδθ5. χελευτιόων Ν 125. χρεμόω Η͂ 88. χυδιόων Β δ19. 



8 δ. 106 νοοϑ] ἴλιι8. ἈΒΒΙ σα] {18 νῸ] αἰβίναοι β. ΧΧΧΙΠ 

Ζ δ09. Ὁ 200. μαιμώων Ο 142. μειδιόων Ἡ 212, ἃ 180. μενοι- 

γνώω Ν 19. ὁρόω Ε 244. ... 651. 2 855. ὁρόων 4 850. Γ 825. Καὶ 239. 
Ὑ 29. 48]. Ψ᾿ 8528. εἰσορόων Ἑ 188. Θ 52. Καὶ 128. «4 82. 601. 

ΣΧ 821. 2, 682. 
ΠῚ. ΝοΟΠΉΜ]]ὰ 6. [ὈΥΤ 6. ΓΆΡΙΟΤ ΘΒ. ΒΙΠΡῚ Πα πὶ {αοίαπδο διιηΐ. 

9, ναιετάωσαν Ζ 415, ναιτιεταώσας Β 048, ναιεταώσῃ Γ 5817 

Του 5. ΘΟΥΤ τὰ 5 ΠΟΘΙ Κουτὴ 2 οὐ ΝᾺ πο κί πιιη βοοπίιβ ᾿ΐὰ οοΥΤοχί, αὖ 

ΡΙῸ ἄὼ ΒΟ. ΘΙΌΙὴ αου. 

4. γ᾽ δ θουιὴ ἴῃ -όω «ἰΘπ᾽ποηζίαμ ΤΟὐτηλο Δ] ΔΠΔ] ΟἾΔ πὶ νοῖ- 

ῬΟΥ ἴῃ -ἀω ἀοδίηοηΐπι) ἀθργαναΐαθ ἴῃ Πα {γα αϊίαθ βιιηΐ 

δηιόωντες .1 158, δηιόωντο Ν 0175. Εδδιδ ᾿πγῸ ΘΟΥΤΟΧουΐ (Πν15 

(αὶ Βαζπηαηπιτη [ΑΒ ΠΠΠΠ|}]}. ο 66. ΡΥ ΟΠ] ΘνΡο 8 105, ΑἸ. 0] 

Βοοιίιβ ΔαΟΙαΙΕ ἐστρατόωντο Γ' 1817. 4 518) οὐ ΤΊΟΙς ἴα, τιῦ Ππιδία 5 

ΤΟΥ 5 -όοντες. -ὁοντο γτοϑίϊπουϑηΐ. 

Ἐπίαμι σα όω νοῦ] πομμπ]1ὰ 6 Γουπᾶ 6, ἀπάᾶστιπη οὐ ἦἀθ νοῦὰᾶ- 
ἸΠπι5. οὐ ἀθ δοοθπίι 1101] τηᾶπτι ΒΟΥ ΡῈ Ἰπΐου 56. αἸβουοραηΐ, ΟἸΤπὶ 

Ἰηΐρι αἰβέσα οἴαβ τοίου απ: σόωσι [595, σόῳ [424, σόῳς 1 081. 

Ῥτὸ οἷβ Ναποκῖαβ (ΒΡΕ. 99 γυ.. 853) ροβίμ!αντ δὲ ἴρ56 (ἃ. 1817) βου! ρ51: 
σαῶσι. σαοῖ, σαοῖς. ϑ'64 αἀποπίατη προ υ αν] (ν 250. 9 595) οἱ ἰῃ- 

αἰοδεινι παρου θοῦ (17 868. « 2358) [Ὀγτηὰ σάω ἈΘΟ]ΊΟΟ. ὁχ ἃπαϊορία 

ΟΥΘΙΌΟΤ ἴῃ -ἰε ὀχοππίϊπιμη ποία ἴθ ΟἸπηΐτι5 ΘΟΘΊΟΙθτι5. {νὰ 

οδί, ρυδοβίαί, απο ΟἸιἸβί πθ (ἃ. 1884) ἔδοϊί, οὔϊαθη. οΟμπαποὐ νη] 

ἴζα Τουτηατο: σαῷ. σαῷς. πἰί οοποίηδύ απ ΘΧΘΙΏΡΠ5 πᾶ} 1ἃ Βαηΐ γνῷ 

.4. 411, γνῷς χ 3138, δῷς ΗΙ 31. Αοοροαϊί αποα σαῷς 7 6081 ἴῃ αἰτονἃ 

ΘαΙ ΕΠ Οπτι πὶ ΑἸ θα σιιτη βου ρίππῃ ἔπι: οἵ, Ταιάντον ΑἩἼΤΡ.910. 

ΤΥ. Τοβίαηξ ρᾶποα 6 οἷβ ΘΧΘΙΏ}} 15 αἰβίν οἴ 0 η15. να ΠΠπππὶ 

αἰοομᾶα, απὰθ οχίγα αἰ ο Δ ΠΟ Π 6 πὶ γΘΡθΟΥΤη ΤΘΡΘΥ Ππ|}. 

ὃ. φόως ἴῃ φάος τηθίαν! 8 ἸοΟἿ5: Β 49. Ζ 6. Θ.282. 22. 

τ07. Ο 669. 741. Π 89. Τ᾽ 2. Ψ᾿ 220, φόωσδε ἴῃ φάοσδε 1ι15: Β 809. 

Π 188. Τ' 103. 118. --ὀ Ῥγαοίοσοα ριῸ ἀστυβοώτην 2) 10] οὐτῃ 

ὙΥ̓ΔΟΚΟΥ ΠΡ Ὅ]]Ο (Ὁ. 511) ΒΟΙΙΡΒῚ ἀστυβοήτην. 

8. Ποία αὶ ρεαθίθυ οᾶ, απᾶ6 ἴῃ ργδοίαιοηθ Οαγββθαο οΟγη- 

᾿ηθιηοταία ϑπηΐ, πᾶθο: χραιαένω Β 419. Γ᾽ 802. Ε δ08 (αποᾶ 

ὙΥ̓ΔΟΙΚοΥ Δ Ρ6] Ρ᾿. 511 ἴῃ χρααένω, ΕἾΘΚ ἴῃ ΘΟ ΠΟΠΒ δτι8 ἴῃ χραυάννω 

τηπιϊαπῦ: ἀχράαντος Βὶ 138. β 202. τ 505 οἴΐαι βθοιηᾶππηι Υ ΔΟΙΚΟΥ- 

ΠΔΡΘΠΙ Τα 6 τοί 586 παροὺ); φάανϑεν «Α 200, ἐξεφάανϑεν 
Τ 11, φαάνϑη Ρ 650, ἐξεραάνϑη 4 408. Ν᾿ δ18 (απδιηαπδη ΡΓῸ- 

ὈΔΌΠΙ ΟΣ ΕἸΟΙκῖα5. οὐ ἰπ Οάγββοα οὐ ἴῃ ΠΙδαθ ἐφάενϑεν. ἐφαένϑη 
ΒΟ ρΒ) : πρώονες Θ 557. Π 299 (απο ὙΥ̓ΔΟΚΟΥΠΔΡΘΙ Ρ. 509 Ϊπ 

πρηόνες τηυίαῇ);: αὐτοχόωνον Ψ’᾿ 826 (ρτὸ τὸ ἃρυα ΕἸΟΚίιπι 

Ηοιμοτὶ 1115. ὅο]. 1. « 



ΧΙ ΧΕ Ρναθίδεο. 

Βουρίπαμη οϑύ αὐτοχόανον), “]ηιχόων. 4ημοχόων, 511η1Π1ἃ (απᾶα 

τη Θ556. οοηϑβού ὙΥ ΔΟΚουμαρ6] Ρ. 511), Θόωσα α ΤΊ. 

ὡσ. 
σὺ 

6 νϑύρθούασα οὖ ποπιϊητιστα αθο]  ϑύϊ ο6. 

1.1. Αὐριποηΐαμῃ οὐ 5Ὺ11Δ 1 πὴ οὐ ἐθιρο 816 ἂῦὺ 

ΑΥΙΒΓΔΙΌΠΟ ΟἸΪΒΒΙΏ Θ556. ΠΟΠΠΜΠΠ5 ἸΟΟΙΒ (6. 9. «Α4Λ[ 464. 1 492: 

Κὶ 3859) {τασϊτατη οβύ: 564. ποὴ ἀθϑιηΐ ἔουηδθ, απὰ8 ΑΥΙΒί τ τι πὰ 

ΔΙΡΙηΘηΐο ΟΥ̓Παΐὰ 5 ἀρ θβθ οχ ιν δαποίδεϊοηθ ἰῃςθ]] ρα ίπι: 

ὥχνεον Υ̓ 155, ὥτρυνεν Ρ 215, ὠφείλετίο) ΑΔ θ86. Τίᾳ αποηΐδηι 

ποῖ οοπαίαί, απδτη ταύοηθη 1116 ἴῃ ΠΟΘ ΘΌΠΘΙΘ. ΘΟΙΒ ΠΟΙ, ΠΟΙ 

ΒΘΚΚοϑειμ3, Τιτο πιτη, ΝΑῸ πη 566], 4π| αἸβρουβα οϑ πη πα 

γϑίθυ τη ΟΊ ΔΙ ἸΟΟΙΠ οὐ ΘΟΘΠΙοσὴ νανθίαϊο ἸΘΟ ΠΟ η15. οΟΙηρα- 

γαπίοβ ᾿πβίδιη απ ηάδιη ΤΟρ ] 1 ΘΟΠΒΓ ΓΘΙΘ. ῬΟΒΒΘ 5101 ΥἹβὶ βπηΐ. 

ΔΑ] ΚΙΤΟΠ ΠΟΥ ΘΧΘΙΏΡ]ΑΙ πη], αἰ οὐ ρουβροχιββοί (θα. 

Ῥ. ΧΙ) οομπαϊοϊομθη Θαττηϊππ πὶ ἨΟΙΠΘΥἸΟΟΥ πὶ απ8}18 Δ ΠΟΒ Ρ61- 

γοῃο τ ηΐ ΘΔ ΠῚ 6586. πὸ αἸπἸΟΑΥ] ἰὰπ] ΠΟ ΡΟϑβΙί, θοαπδθ 169 65 νοὶ 

ΘΥΔΙΙη 1086 γ6] τηθίνοδο Ππιϑυϊηΐ, απ] 115. πιϑτὶβ ἀρ ΠΕ ἀρπα ἃπ- 

Ἐαιο5 ροθίαβ δρίοοϑ δαβίσοίιβ ββϑῖ, ἴρβθ ποι απ αν ἴῃ Οανε- 

508. ᾿ποοηβίδ ἢ Π8 Π| ΔΘ ΘΗ ποθ ΔΠΠΠΕ τ] 0 ΟἸΉΪΒΒΙ, απατη 60- 

αἸοΘ5. Θχῃ]θθηῦ. ἱποιποηαΐίϑηι ΡΙΌΡΟΠΘΙΘ. ἔἔδιη ταίοιθη απο 

Επρθηπιβ ΕΘ ΘΥ Π ατα (Ζοιίβοην. {τ 45. ΟὙτηπδβία!νυ. 42 [1888] 

Ῥ. 2919) φγανιοι ΠΗΡΙΟ αν. ΠΟῚ ΠΠΪΓῸΙ. ΠΟΙΆ ΟἸΠΪΒ. ΟΡΘΙ. 

αδτη 116 ἴῃ ΠἰΠγ7Ὸ τηθ60 ρου ζϑοίδ 0. ΘΟΠΒΙΠΙθ 511. Θ᾽ πβιη 61] {π|ξ, 

πα ΤἸηΡὩ 5. ΟΠ ΘΒΓΟΠΘΒ. ἈΠ ΧΙΟ νὙἱζανθυῖί, τηϊηΐτηα αἀπάθαπιθ ᾿πα]οῖο 

5860. δἰ ΠΡΌ ΓΘ. ἀπι515. 511, ΒαιΠθη ρΡαίο Δ πὲ 6] 6ρθη αι σαν τηϊηᾶ 

Ἠοτηθυῖος, Ἠ1Π1] τϑίρυτθ, πίριπὶ δὲ λύτοντο. ὁπλίζοντο ΒΟΥ Τητ5 ἃ ἢ 

δ᾽ ἐλύτοντο. ὡπλίζοντο. Τίδαπθ πὸ ἴῃ Θάγββθα τὰ ἴῃ ΠΙααθ ἔδυ 8 
ΒΘΙΏΡΘΥ ΔΠΡΊΩΘηΓπ1 ΟΞ], τι] πὶ 0115. ΟΡ 15 βου ρέμπμη οταΐ, ΠΟ 

ΡΟΒα], π] ΟΊ βϑιιη), ΠΘΟ 6. ΨΘΙΘΟΥ, Π6 ὙΠ ΠΡ πο γα Π6 15. δὲ οὐἹ- 

{ἰοὰθ. ΑΥΓΒ. ΡΟΥῚΓΒ. αἸΒΡΠ]οθαΐῖ, απο ἀρπα τη αὖτ᾽ ἐχάρη Γ ΤΌ, σπεῖ- 

σάν τ᾽ ἕπιόν ϑ᾽ 1 111, πόλλ᾽ ἔπαϑον χαὶ πόλλ᾽ ἐμόγησα [492 ἀθατι6 

Ἰοριιηΐαι ἂς δὲ χαλεῦντο Β' 084, δὲ δώμεν Ο 2, ἔτυμόν γε φάμεν 

440, ῬΟΙΠῸ ὡρμήϑησαν (Ν 4906. 820. ἁ 8117. χ( 314) ἀρατπ δίατιβ 

ὁρμηϑήτην ΕἼ 12. Ρ 590, ὁρμήϑησαν Καὶ 859. ΟἸπμπῖπο ἴῃ πὰς Τϑξοη6 

ΘαΠ0. τηθὰ οἰπὴ ΡυἼονθ ΒΟΚΚΘΙῚ ρ]ουιμαπ6. οοηρταϊ: αποα ὉῸΪ 

06} οϑί, ναυϊθίαΐθιῃ Ἰθοῦοπὶβ ἃ ποίανί. 



8 6. Τὸ νου θοσιπι οὐ ποιηΐπτιτ «ἰΘοἸ μας η0. ΧΧΧΥ 

Ῥαιιοὶβ Ἰοοῖδ, ααΐθιβ ἀὦ ΑὙἸΒίαγ ΟΠ ἁπιοτου ἴθι οουΐα Ἀ}}- 

απ γταῖϊο σταπιηαῖίοαι νῸ] τηοῖσίοα ἀσοοάοθ)αΐ, ἀλη ΒΟΟπΈτ5 ἃ Π10}}5 

γτηδ τι ΒΟΥΙΡΕΪΒ ΤΘΟΟΒΒὶ: χαχὰ μήσατο Ζ 1517 γόϑι ΡιΟΡίου ΟἸ ΘΙ ΘΒ1 

Ὀποο οι: ἦο ἕλχε ἔλπετο 51" 1118. ν. 81. 11, 9, (6 ἑστήκει 8 8. 

9. Τα πἰ{{νπιτὰ ἴῃ - ἔμεν αοβιπθηΐθμι ἴῃ πανία. 566. ἀπΐθ 

αἰδουθδίη πο σα μι ἱποουία νοὶ αἄνουβα οοαϊσθμῃ ἁποζουαίο Β6ΙΚ- 

ΚουτΣ οὐ Ναποκίτπι) βϑοιιιβ ΒΟΙΡΒΙ ΠῚΒ ἸΟοΙβ: Β 121. 459, ΓΌΤ. 

898. 485. Ἑ 802. 894. Ζ 266. ΗΠ 8: 42. 118. 169. 824. Θ 18. 1 11. 98. 

941, 950. 408. 408. 615. Καὶ 959. 571. .2 12. 1117. Ν 64. 14. ύβρι ἐς 

814. Ξ 152. Ο 4506. Πα 651. 894. Ρ 408. Σ 255. 258... ΞΡ {Ὁ η 
140. 149. 906. 2298. Υ 100. 180. « 100. 291. 541. Ξὰς ΔΑ ϑ00. 

ψφ' δῦ. Ω 809. ἅτ ἃπίρ ῬΘΚΚοιτ" ουτηὰ ἴῃ -ἕμεν ἘΠ Ὁ ἴῃ- 

οουία οοαΐοιτῃ ἀποίουιαΐθ ΒΟ 6 θα παν... 274. 

Τα πἰτἰν ουπ τὴ ὅτ. ΠΠ. ἀ οἵ. πῃ - ἔεεν ἀδβιηθηΐπηη (ἰδέειν, 

φυγέειν) πονάτῃ ΟΧΡΙΟα ΟΠ Θ ἢ ΡΙΌΡΟΒι ΕἸΟΙκπι5 Π|, (1880) Ρ. 548, 

απἰὶ οοἸ]αΐα ἴοτιηα Οὐ ρυῖα δόνεναι ργΌθαγο βαπα δέ 1 ΠΟΠΠ11}}15 οαγ- 

τηϊηῖθιιβ Ηοιηθυῖοῖβ -ἕεν ἰπιβία πὶ [ΟΥΤ Ϊ Π ]0Π 6 ηῚ 6586. δ. αἴρπα 

οϑέ, απ δ Οοια{{π|5 ᾿πΠγ ΘΠ ΡΘΓΠΓ. 

5.. ΤΒΟΙΠΠ ἀοοθπέτϑ, ΘΘΏῚ ΘΙΤΟΙΘ ἴῃ [ΠὈῚῸΒ ᾿ΥΥΘΌΞΙ556. Ρὲ- 

ἴατοιη. ἴῃ Πα πᾶθο οὐαπΐ ΘΧΘΠΙΡΪΆ: 
ἀκαχήμενος. ἀχάχησϑαι, ατιὰ6 πιπίαν! ἴῃ ἀκαχημένος Ε 34. 

“4102. Τ᾽ 519. 2. 5580, ἀχαχῆσϑαι Τ' 585. 

ἐγρήγορϑαι Καὶ τ, αἀποᾶ ἴῃ ἐγρηγόρϑαι τΐαν! ΝΆΠΟΚ. 

ἐσσύμενος. ἐπεσσύμενος. αὐτιὰ π΄ ρα  ΠΟΙρία ρου Οἵ ΒΟΥΙΡΒΙ 

ἐσσυμένος Ζ 518. «4 554. Ν 51. 142. 815. 680. τ87. Ρ' 665, ἐπεσσυ- 

μένος 4 591. ΜΙ 888. Ξ 141. Π411. 511. Ρ 157. Υ 288, Χ 26. 
πέφνοντα Π 821. αποα αἰΒρΙΠ]οο ας ἴῃ ΤΥ ΥΔΠΙΟΗΪ. 

4. Οοπἰπποίίναβ Δουβίϊ ΡΎΪ1] ἀητααϊξιβ ἀραὶ [ΟΠ 65 

ἕουτηα πῸῚ αἴνουβαβ π᾿ Ὁ ἱπαϊὶοατῖνο {πίπτνϊ: ἴῃ σαώσομεν 

σαώσετε σαώσετον οΟπἰπποίϊντι Δ ΟΥΒ(1 ν ο]}} {Ππϑηηδύϊοα ΠῸΝ ΡΓῸ- 

ἀποία ἴατ ῥυϊάθιη Υἱγ ἀΟΟΥ ἃρπονουπηΐ: 5664 ΠΟΙ τηΐητι8 σαώσεις 

σαώσει σαώσουσι, τοὶ παθο δὲ β'πη 1 ἃ ἨΟΙΩΘΙῸ πιϑαρραπέμν, δὰ 

οοπϊπποίντιπι ΡΘΥ ΓΙ ΠΘΤΘ. ῬΟΒ56. ΘΧΟΙΙΡΙΠΒ. ΟΧ ᾿πΒΟΡ Ρ ΠΟΠ θτι5 ΘΟΙΠΘΟΥΙ5 

ἀοιηοπβίγαγι ( π11  ᾿πππ5 ΘΟ τι} 716 πο 20 (1885) ν. 491 566. 

ποῦ 5ἱ Ἡουν οσάθηο (Βον. 4ο ΡΟ]. Ν. 5. ΥἹ [1882] ν. 32 βαα.) 

οοποραϊτητιβ. ἱπα] αι νατη ἐπίπιν} οατὴ ἄν δεῖν χεν μαγίϊου]α ποὴ τϑοΐθ 

οοπἰππρὶ, 5ϑα πθισππατθ ἰΐα ΡΟ ἐτι5. ΘΒ 6. νἱἀθαίτι ρμοθίδμι ΘΟμΐτη- 

οἴζντιπι ἀουῖβοϊ ρόπουθ νοὶ] αἶββθ, ἐϑιηθ Οατιβα. ΠΟῚ Οϑί ΟῸΠ1 ὈΓῸ ΤΟΥΤΩΪΒ 

ἴῃ -σεες, -σει. -σουσι ΘΧΘΌΠΕΌτΙ5 ΒΟΥ  θΆτητιβ Τουτηδϑ, ατιὰθ ἴῃ -σῃς, -ση, 

-σωσι ἀοπἰπιπί. Τίδαπθ Βουγαυνΐ ἰουτηὰβ ἰσδαϊαβ Πα5: ἀλύξει ο 841, 
ΟΣ 



ΟΧΌΝΟΝ Ῥτυαθίαίο. 

ϑέλξει πὶ 298, μελήσει Καὶ 282. Ρ515, μενοινήσει βὶ 248, οἴσει 

Β 290, ἐποίσει π 438, ἐξοίσουσι Ψ᾽᾿ 615, σαώσει Κὶ 44, τεύξει Ξ' 240, 

τιμήσουσι ΑΙ 115. 1 155. 297. ε 86, ααΐθτιϑ οἸηπῖθτ5. ΗΘ ΘΓ ΘΠ 18 

1. 1. γούα]ο5. ἸοηρὰΒ ἢ ὦ ΤΟ θηπ}5 6556 ρμαίαί, ΘΠ] πα] οἔϊαιη ἐχπέρ- 

σουσ(ι) Ε 489. ; 

Οοἴουιιτα π6 4 οἷβ απ] θη ΘΧΘΙΊΡΠ15 πα ἃ Πν1 ἔα πι1ὶ τι πὰ 

ἄν νοὶ] χεν οοῃπποῦ, ἀπὰὸ δα οομϊππούναμ δΟΥΒΕ1 τ ΘΥΤῚ ΠΟῚ 

Ῥοβδηξ αἀπδθαπθ ἃπΐ ΡῸΥ ἀὐποίθϑιη [0] 6 ηἃ (χεχολώσεται Α' 139, 

ἀπαλϑήσεσϑον Θ 405. 419. πεφιδήσεται Ο 215) δα Ρ01᾽ ὁΟπΙθο ἍΤ 

ΘΟΥΠ ΡΟ πῆ (γε ταῦτα μελήσεται 4 528, γε --- κεκλήσῃ Γ΄ 188, ὧδε δέ 
τις ἐρέει 4 116, ἀτιμάσσει᾽ 102, δώω ΚΞ 268, χορέσῃ Ρ 241, ἐρύωσιν 

νῸ] ἐρύσωσιν Χ 67, χε --- χείωνται ΝΘ] τε --- χείσονται Χ 71) 6556 

γὰπ ΠΟυνοτοη 1. 1. Ραζαΐ, οἱ αϑβϑηίίου. ἈΠ θοῖπιβ 'ρ856 ἴῃ ἤπθ αἶβριι- 

τ] ΟΠΪΒ. βαδο (Ρ. 27) κἰαύα!ς: (ῸΧχ ΠΟ Ἰπ.6]]6οῖο ἃ βϑυ]οθτι5. Θοη- 

πιποῖνο απ ὈΓΘΥΪ νΟΘΔ] πηλύπι το ΠλΠΠῚ Θ556. ΠππῸ ΟΡΙΠΙΟΠΪΒ 

ΘΥΤΟΙΌΠΙ, ΠΟΙΠΘΙ ΠῚ 510. ΔΙῸ ΤΟ ΠΙΓΘΉΓΠθ 15. ΠΠΠΠΘΙΒ. {απ 1ῚΒ 

ΔαΘΙΠ 556. ραν οι] ατη οΟΠ οἰ Ομ] οι, ᾿μάθαπο ἔμοξι πὶ 6556, αὐ ΠΟἢ 

βοίπιπι πἶο ΠΠ1Ὸ ΠΌΤ ΔΤ ΘΥγνουηί, 56 ϑὐϊδιη ΒΘα ΠΟΘ 5. ροΘίδϑΕυ!, 

(Π|1 ὙΘΥΒΤΙΒ. 505. 10 ΗΘ οἷ. νη Ἰϑηοβ. οἷτι8 οαγτηϊηδ, ΤΟ ΥΡΟ- 

ἸΑυ]ηΐ. 50 πού Δ οἴ] ΔΗ 1] ΒΘΙΊΠΟῚΪΒ. 1Π6 016 ρας πϑπίθῃ Δα πηϊ- 

βουϊηΐ.. Ορρομ Ἰηΐοι 56.. τι ΟἹ ΟἸΉΠ65 δίαπο Δάππο τηπ]}{1 σὴν 

ἀΟΟΥ Γαοῖαπί, Ἡοιπμοσ μὴ οὐ που Ο] Ο 65, ΠΟ τϑοίθ: ροδίδθ Θρῖοὶ 

γο αι βίΟὐῸ 5. οὐ ΤΘΟΘΠΠΟΡῸΒ. ΟἸΒΟΘΥ ΘΠ δηΐ. αΐθιι5 81 ααδηαο δ] 

οὐ πο γ ϑτ5. ΟἸΒΕ ΠΟ ουπηΐ, ΟΠ] Ἱ ροίου, αἰ νϑυϑιιθ [τη 

τοοθηΐοα βἰηΐ, πὖ ἴῃ Οἷβ ᾿πα]οαάντια ἔπ. σα ἄν ν6] χεν δοπί πποίτβ 

ἔοι θη πι5. 510, απ δὶ ψούαϑε, τὖὸ πο ἔθυθηάπβ. Ναπο απίαθῃ 

αἸπα]οα" ποῖ ρΡοίοϑί. 

11.1.1) ἀδέϊνο ΡΠ ΠΓᾺ115 ρυπηδο οὐ Βοοππᾶδο 460]]- 

τ δ ] ΟΠ 1 οἴ" ἃ Ναποκίο αἰββομίαγτη, ἴῃ ρυδοίατοη6. Οᾶγββθαθ 
ΟΧΡοβι. 8164 πί σοῖς ἃηῖο νοοα] 6 ΠῚ ΡΓῸ σοῖς δ᾽ ΒΟΡΙΌΘΤΘΙη, 1) ]- 

ἀγπι8 ἁποίουῦ ἔπ: ΘΟ ἸΠΔΡῚΒ 17144 οὐ 7591, πὶ ἴᾶπ ἃπΐθ 

Ναποκίθπι οαΠ ΌΥΘᾺ. ἐχ χορυφῆς ΒΟ ΡΒουαηδ ΡΙῸ 60 απο Αὐῖβέαν- 

ὉΠπ5 Βα θοὰς ἐν χορυφῆς, 14 ΘΡῚ, πὖ ΤΟΥ] ἴῃ -ἧς ἀΘΒΙΠΘηΐθιῃ 

ἉἀδἸθυθη. Ε 15 ἐν χονέης ἃηΐο ὁΟηΒΟηδ ἢ οὐ 7 θ02 δώροις ἴῃ ἢπθ 

ΜΟΥΒΙΞ. ΤΌΠΟΙ. --- Οὐρίου ΡΥ. ἀἰΘο] Δ 1018. ᾿πδίϑηη ἰθυτηϊηᾶ- 

{ΠΟΉ ΘΠ]. ἸΠΟΠΟΒΥ ΠΑ Δ ΠῚ ΠΟΉ -ἢς ΘΑ56. 506 -αἰς ἀοιηοηδίσαγ! Α 0] 8 

Βυιύβοῖ, Ζτπη Υ ΟἸζ]Ἰβηλι5. {65 ἩΘτο οὐ βοηοη Δ] κίο5 (Ηϑιη- 

ΡῬυυρ' 1888) Ρ. 85. Οὐ αἀπαπιαπαηι ποπᾶπη) ἃ οοποοϑϑὶ, αὖ 

τῆς πα πι6 ἴῃ -αἰς τηπίδ θη, ἰδηθη παλάμαις ΑἹ' 288, αποᾶ 66]- 

ΤΟΤῸΒ. ἨΪ [Ἀ]ΠΟΥ ΟἸΠΘΑ ΤΘΡΟαΙ νυ, ὁχ οοαϊοαιη δαοίουϊξαϊθ τὸ- 

νου - Ὡςἄὔψ.ι 



8 Ὁ. Τὸ νοθοόυ οὐ ποιηΐπιιαι ΟΠ πατοθο. ἈΝ ΝΥΠ 

ΒέΠπ| οὐ ἀχταῖς 1 2384. τοῦ το ΠΟΥ Ὸ 5. ΠΟΠΠ1}} ΟΧΡΟΠΟΓῸ οΟπατὶ 
διυηΐ, Βουγαν!. --- τοῖσδεσσι Καὶ 400, αὐ ἐνλάϊλαμι δύ, ΒΟΙΊΡΒΙ. 

ὃ. Τὸ ἀαίῖνο ραν. τονεῖαο ἀρ πα ὐϊομθ ὉΠ] Πα θ0Ὸ 

απο οἷβ δἀάδλιῃ, απὰο ἴθ ρυδοίατίοπο Οανββοᾶθ ΘΟΙΠΠΠΘΙΠΟΙΑΥΪ. 

9. Νού ἢ ἃ {ἰν πιὰ ἃ Ροοία ΡτῸὺ νοοδίῖν ΡΟ] ΡΟΒΒ6 ΑΥἹ- 

Βίατομαια. πονοιαΐ, Οὔπ|8. τοὶ (ΟΘΓΒ. οδὐ Αὐϊβίοηϊοιβ ἀἃ Γ' 211 οἱ 

4 189. αἱ ΘΧχοιηρ]ὰ αἤονῦ «φ 106. ο 415. Αοοοάππης ἃΠ1ὰ ΘΧΘΙΡΪΆ, 

απὰθ ἴπ ὁΟαἸοΙθτι5. Ρ] τυ π}8. ποιηϊπα τίνι. πα θοῦ: Θ᾽ 4171. Καὶ 109. 

Ο 49. Σ 851. Ἰίδαπιο Βανπθϑῖπμηι (ἃ. 1711) οὐ Οοθούπμι (Εν. 999 56.) 

οἱ Ναθοση. (ΩΗ. 185. 54.) οὐ ὙΥ̓ΔΟΚουπαροιίιη. (Β20. Βα. ΤΥ 

280 54.) 5βθοιίια οὐΐαηη οἷβ Ἰοοῖβ, απἰθιβ. νοοαϊντα ἁτιοίουταῖο ὁο- 

αἴσστα ἀοο μον, ποι παίίντιιη ΓΟβΕ π||, 51 γα το π6. τηθῦ θα ΡῸ- 

βίι]δνὶ νἱἀοθαύιν: Β. 8. 4 155. 888. (Ε 8359). Σ 885. 424. Φ 414. 

ψ' 495. Ω 88. γ 280. ω 192. ΒοΙααὶ νοοαίϊνυμη: Γ΄Ὶ72. Ξὶ 551. 

602. 2. 5609, ριϑοίογθα (οἵ. 8 4, 1) Θ 420. Υ̓ 20. ε 87. 

Πυτ τ: 

Ὧ68 ῬΥϑοροβι Ομ 15. 

Τὴ τπἰϑὶι ΡΥ ΔΟΡΟΒΙ ΓΟ ππι πὶ απ τπρχῖθιθ ἀρρανθέ, ΘΔ ΗΓ} 

ἰητουβὶς. ἰηΐου ΘΘΥΠ ΟΠ θη. ΘΡϊοσαι. θα] απ ον ϑβοθηΐθιη. ΠΘΟΘΠ} 

ΘΟΥΤΒ ἸΘΡΊθτι5. ἸΟΡΊοἷΒ. νοὶ δ. πἰδοίϊοῖβ δι ούθσι. οὐ ρου οοίδηη ΠΠΔμὶ 

αἴσιο ταϊοιΐ Ἰορίοαο ἴθ Δ ΟΥηΐ Ραγίθ ΔΟΘου πη αἴδηι ΠΠΠΡΊΙΆ Πη 

Ατεοαμ. ΕΒ αἰβουπηΐπο πο Βα 15. ρουβροοίο τηπ|0] ΟΥΔΠ Δ ]ΟΪ 

πτη γϑίθυο 5 ἔπτη Ὑθο ΠΕ ΙΟΥ 65. οὐ δἰηρτία γψοοαθι]α, Ἠοτιηουῖοα αὐ 

ΠΟΥ ΡΟΝ ΟΥΟΥΒ. ἀοίατα ΠΕΓΟΥΒ. ΟΧΡΥ ΠΟΤ 6, Ἰπΐθυν 15 ΟἸβη- 

ϑύιοῦο, ποθ ῬΙΌΒΟΘΙ ΟΝ. ΟὐπᾶΤῸ αὐπάθγοηΐ, ΠΟΡῚ πὸὰ ροί απἴῃ 

τη] 15. Ἰοοῖβ. ἀπίϊατιο Βουηοτ ρίοο νἱπὴ ἈΠ ουτομῦ. ῬΥΔΟΡΟΒΙ ΟΠ ΤᾺ 

ααϊάθηι ΗΜ ΟΥΒ. Θθρ6. ἴα τιϑῖι οδύ, πὖ πον Δα στανίβ ἈΠ] ῸΟΚ 

ψοολ θα] πὶ (γ6 1] ποιηθ γ601 ψουθι)} τοαίαθ οὐ ἀπϑδὶ ἱποϊηδΐδο, 

5606] Ρ6᾽ 856 ἴρβᾷρ θυ ϊβίϊηα, νἱ Δανθυθουττη. Ῥοδιΐαθ. θαβο ν᾽ ἀοαμπ)". 

Νοάπιο 14 ταΐντι οί. ΝΠ ΟἸΟ5. ἰΌγ 6 180 Ῥαν τ] 6. ΟΥ̓ ΕΙΟΉΪΕ, 

πὰ. ῬΥΔΟΡΟΒΙΠΙΌΟΠΟΒ. νοοαγο ΒΟΙθτητ5, ἀπε ααϊίπβ. Δαν ον θα. Γπθυτιηΐ 

τ ] αὐ] θη ἀἸϊαπα. ἀπ ἸΟΘΆ]οτη. ἀπ ΤΟΙΏΡΟΥ]Θ ΠῚ Αἰρ ΠοΔ τὰ, 

ποα 51] νΟΥΒῸΒ ἃ νΘύθυ τι. ΡΟΘ ΙΒ Ρυο θοίοϑ. ΒΟΥ Ὀῖπηπι5. αι ΘΠ 1 

οϑί, π6 Ἰβδὶ ΠΟ ᾿  ΘἸϑτητ8. ΡΥ ΘοορτΒ, απὰο σ λμτηδίϊοῖ ΑἸοχαμ- 

αὐἸηϊ ὁχ ὁΟη ΒΘ] π6. ΒΘΥΠΊΟΠΪΒ ΑὙΠῸῚ τορουῦνοσπμί. (αἰ θ15 Ὀγλ- 

ΘΘΡΕΪΒ. Βέλθπιιθ. ΟὈΒΘΥν 115. ΘΟαἸΓΟΥΘΒ Τὰ πη ΠῸῚ ΟΠ 5 ἃ οἸΘοουπηΐ. 

τπἰξ ποῸ ῬδιΟΙΒ ἸΟΟἿΒ5. Βοπίθηζία ρ6 1 56. ὁουία οὐ ἀΠ ποῖα ΟὈβοτγα οἵ 



ΧΟΥ͂Ν ΝΠ) Ῥυδοίατιο. 

τη ρια δοία δἰ(. Νά οὐ οομπηροκίία αὐ θαδηη νοσαθα]α ΡΆΘΠη9 

του βίσποξα ΠΗΧΘΙΐ, ΟἸΠ ΘΓ ΔΘΡΟΒΙ ΠΌΘΟΝ ΒΙ ΠΡ] 85. ὈΪΠὰΝ [ΘΥΠῈ8, 

παν Ραγίοιη Ροδία ΡῸ1 86 Ἰητ0 Πρ μἄλτη Δαν ΟἹ Ογ τ Ὑ]0 6 ΡΓῸ- 

ππιητ]ν ογαῖ, να θ]15 ΒΘΟΙΘΗΓΠτ5. ἀΘ᾽ο] απ θη (0 1 ΘΌΠΟΓΟ 

ΒοΟΚΚοΥτ 5, νὴ ἃ] οα΄ πῖπ. (6 ΗΠΟΙΠΘΙῸ τοα]ηοουαηο. ΘΡΤΟΡΊΘ τη0- 

γἱτπβ, πλιὰ απ ἃπΐθ θα τοί βου ρία οὐαπ ρου υ ), οὐ Ρυ]- 

5ΠΠπὸ ἀοοθηΐα ΔΟΠνΘΥ ΘΠ] ΟΥ ἢ} ΠῸῚ ΤΟΑΓ ΓΟ ΒΟΒΟΘΏΤΙΒ ἸΟΟἿΒ ἸΘΡΟΠ ΠΙᾺ 
ποίου 5. Τπουτηΐ, πὖ Θὰ [ΔΙ] Π] Δ} ΥΔΟΡΟΒΙΠΟΠΘ5. δα ποιηΐπηδ νοὶ 

ψοῦθ θα Βοαποηία, γοίουγθηῖ. {ΠῚ πα τπθ. ΘΘΠΘΙΒ ἴῃ τηθὰ ΘΟ ΠΟΠ6 

Οανββοᾶθ Κα 15. πππ]ΐὰ δαπΐ, πιὰ ῬΙΆΘΟΙαγὰ αἸβρυςα!οηθ ΓΟ Β ΘΡ ἢ 

Κα ΠῚ] ΠΡ Ϊθπ 5. πον ν υ. ἸῸΝ {ππ ἤΠΘΒ ΤΠ] ΘΟΙΒΕΓΓΙΘΙ ΠῚ, 

οἰβάθῃι ᾿ὶ Παρ οθηα τὴ ὁΟμΓητπ|1: σαδη δ Αἱ απ. αἰοαΐ ἃ 

απ] πιβάατη. ῬΑ ΤΠ τι5. (απᾶ5. ἴρ56. ἰηἶα ΒΡ ΠΟαν 1) χα ΘῸΒ. ΠΏΘΕ 

ΟΡ ΘΟ ΘΠ πτὴ 6556, ΘΟ Θ᾽ ΠΟ ΤΟΙ ΘΟ, 

1. γοοι θα] ἃ οοΙ ρΡΟ5Ι [ἃ ΟἸΒΙ ΡΟ 0 ΘΧΡ]Π]Οαγ 6. ΘΟΠΙΤΙΆ 

511} ἃ πὰ 5Βοατπιηἴπ1, ῬαΥ πη Τη60 ΘΟΙΒΙ]Π1Ὸ ρΡαυ Πτὴ ΔΠ1ῸΒ. ΥἹῸΣ 

(ἀοἴοβ, ΠΟ ΤῸ οὐϊα πη ΠΌΤ τι π ΘΟΟἸΟΙ5. Ὑ ΘμΟ Α βοοαίπϑ, 

1. Νοιπιΐηα οὐ Δανουθα ποὴ τπΐὰ βυηΐ: ἐπεμάρτυρος 

Ἢ τὸ, ἐπίσκοπος Καὶ 88. 842, χατακαίριον . 489 (οἵ. Ζ 185), μετάγ- 

γελος Ο 144 (16 Ψ᾿ 199). ΟὈΙρΡαΤ Δ ροβϑαμί απδθ. ΠΟῚ παν]: 

ἐπαράς 1 450, ἐπίουρον Ν 450 οἷ, αιὰθ πὰμὸ δ ΟἸΠΠ65 ἃπύ Ρ]6- 

γα αἰδίπηριιηξ: ἐπιμείλια 1 147, ὑπολίζονες Σ 519, ὑποπυϑιμένες 

«1 685. --- ἀπονόσφι « 541. Β 288. .4 555. Ο δὅ48. ῬΘ64. Νὸπ 

Ἰμπ 16 υἱέ ΘΟΙΠΡΆΙ 8. χατ᾿ αὖϑι χα ὅ01. φ δὅ, κατ᾽ αὐτόϑι φ 90 

(ψπὰ. ἴῃ ρυδοίαἑοπο Οάγββθᾶθ ΠῸῚ ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟΡΑΥ]) οἱ παρ᾽ αὖϑε 

ᾧΨ 108, παρ᾽ αὐτόϑι ὃ 141 (οἵ. Ν᾿ 42. Ψ 640), απο απδιηαπδη ἢ 

ῬΠαΥ πιἶβ. ΘΟΠ οἴ θτι5. 1ὰ {δα ϊζα ουαηΐ, ΒΟΉ 1111 Θα]ο 5. ΒΟ ΚΙΚΘ 2 

5ΟΟΙΓῚ ΟΠ οἴ. ΒΟ ΒΟ ΐ. 

2. ὙΟΥ ΟΥ̓ Τὴ Τηδ 101 δῦ πο δ: ὠμφὲὶ μάχεσϑαι ΠῚ 490. 

899, ἀμφὶ μάχονται Σ 20, ἀμφ᾽ ἐμάχοντο Ο 591: (απ ἀμφε- 
μάχεσϑαι ὁ. ἃ60. οἴ ποη τΤϑοίο ἴῃ Θάγββοα τοῦ δ᾽ ἀμφιτρομέω δ᾽ 820). 

-- ἀμφὶ φόβηϑεν Π 200. ---ὀ εἰς ἀναβᾶσα 2. τ00, εἰς ἀναβῆναι 

Ρ 887, εἰς ἀνέβησαν Ζ 14. Ρ' 820: (6]1αὰἱ, ἔογία5586. ΠῸΠ τθοίθ, 

εἰσαναβαίνοι Θ 291, εἰσαναβᾶσα Β 514, εἰσανέβησαν (Σ 68: οἵ, ἐξα- 

ναβᾶσαι Ω, 97). --- εἰς ἀνιδών π᾿ 282. 92 807. -- εἰς ἀνειών Ἡ 428. 

-- ἔχ δέρχεται Ψ᾿ 411. --- ἔχ χατέπαλτο Τ' 851. --- ἔχ χατιδών 4 

508. 51 21. --- ἔκ νοστήσαντε, -- Ἑ 151: Ρ207. Χ 444. 2 105. -- ἔχ 

ποτέονται Τ᾽ 851. --- ἐκ φϑέγξατο Φ 218. --- ἔχ φορέοντο Τ' 800. --- ἔξ 

ἀγαγόντες Ν 519, ἕξ ἀγάγοις Τ' 882. --- ξξ ἀναλῦσαι ΠῚ 442. ΧΣ 180: 

(ἔϑυν] ρμοίοται ἐξαναδύς, ἐξαναδῦσαι ε 488. δ᾽ 405). --- ἐξ ἀποδίέω- 



8 7. 10 ῬυΔΟΡΟΒΙ ΠΟΙ θι8. ΧΧΧΙΧ 

«αὶ Ἑ 108. --- ἔξ ἀπονέεσϑαι ΠῚ 252. Υ 212. --- ἔξ ἐπράϑομεν Α 

125. --- ἔξ ὑπανέστη Β 261. --- ἔπι ϑρῴσκουσι Ε 112. --- ἔπι χρα- 

τέουσιν Καὶ 214 (μῃὩ ποὺ ἐπικρατέουσι Ξ' 98). --- ἔπι λεύσσει Γ᾽ 12. -- 

ἔπι προέμεν 4 94, ἔπι προέηκα Ρ 108 (οἵ, ο 290: ΑἸ106᾽ 56. Παροπέ 
ἐπιπροέηκα ΖΣ ὅ8. 439, ἐπιπροέηκεν 1 520). --- παρὲχ προφύγησιν 

Ψ'᾿ 814. --- πέρε δείδια Καὶ 95. Ρ' 2340: (βοῦνανὶ περιδείδια Ν᾽ 52 

[οὗ χ 96] οἱ, [ογτίαββθ [οἵ. Καὶ 2407 ποῃ τϑοίθ, ..2, 508. Ο 128. Ρ 242. 

Φ 828, Ψ᾿ 822). --- πέρι δινηϑήτην Χ 1065. --- περὶ χτείνοντο 4 

ὅ98, περὶ χτεινώμεϑα ΜΙ 245. --- πέρι μάρναο Π 4917. -- πέρι 

οἷδε Καὶ 341, πέρι ἴδωμεναι Ν᾿ 128. --- πέρι χώσατο 1 449. Ξ' 266. 
-- ὕπο λευχαίνονται Ε 502. --- ὕπο πεπτηῶτες Β' 512. -- ΒΘΙΙαπ 

ΠῸῚ 50] πη} ἀπομηνίσαντος Τ' 62, 5ρα οἴ πη ἐξαπολοίατ᾽ Ζ θ0, ἐξαπ- 

ὄλωλε Σ 2900. υ 857, περίχειται 1 521, περικήδετο γ 219. ξ 527, 

περιπροχυϑείς Ξ 510, οἱ πο γϑοίο περεμαιμάουσα μ᾽ 95. ΒοΡΕζαΙ, 

απὰ8 ἴῃ ΘΟΘΙΟΙτ5. ἴῸγ6. Ομ Ἶτι5 τὰ βουρία βυιηΐ, ἔξειμε Ὁ. 897, 

ἔξεισι ν 180, ἐξέωμεναι Ζ 100, ἔξεσσι Ὡ 577. 887, αὰ6 ΘαἸΓΟΓΟΒ 

ῬΙΟυΊατι6. πηγηου]ζο ΕἸ ΠΧ Θυτηΐ : ΠῚ 51] ἄπεσαν, ἔνειμεν. πάρεστι. 

παρέμμεναι, ὑπῆσαν, Βἴνη1 1 πο ἀπ  Γα 06. ΒΟ] ΙΠ.τ5. π6Ὸ τη]- 

μτ|5 ἐξεγένοντο (Ε 057, ΒΔ ΘΡΪΠ5), οατιδὰ ΠΟ Θϑί, οὐ" ἔξειμεε ν ΟΡ ΠῚ 

ΘΟΙΡΟΝΙ ἔπ ἃ) ἨΟΙΠΘΙῸ ἃ] ΠΟΘ ητιΆ. 

Φλ ΠῚ Τα ΟΠ ΘΠ ΟἷΒ απιὰο τη 0. ΘΗΠΠΟΥΑΥ, Δ6Π τι], οδ θ1ὴ 

ῬΙουίατιο τοθῃ τ]. ηὶ ΘΟ ΠΟΥ] τιδὶ δα πΐ ἴῃ Π15, (πὰ ὙΠ] ἤτ5. ρτ]- 

τα ΟἸδαχὶῖ: δεὰ χοιρανέοντα 4 280, χάτα χοιρανέουσιν Ε 552. 

Μ Θ818. α 241. ν 5117. ο 510. π 124. φ 840 (οἵ. ἀνὰ χοιρανέοντα 

Ἑ 824). Ι͂ῃ ΟΘἰΘυΪΒ ΘΧΘΙΊΡΠΒ. 51] ΠπῸΒ ἁποίουοβ βθηΐθηῖ8 6. τηθὰ6 

ῬιΟΐουνο θοΐτϊ, 5115 ἸΟΟΪΒ. ΘῸΒ. ΠΟΙΪΠαΥνΙ: (πὸ ἴῃ ΠΠΠΠΘΙῸ ΘΕ 1 

ΑὐἹβίαυο πὴ ΓΘΡΟ Θ5. ΠΟΘ ΒΕ] ΟΥ τ ΘΟ] Του Ὀ] σι πι Β ὁ Καὶ Κα ΟῚ π Τὴ 

(οὐυπι8. θυ ον. ΘΟ οπο [ἃ. 1845] τἈγηατι Π] ππῖ0 0 ΤὈπίθ 5] ΠΟΘΙ 561- 

Τηοτῖ5. ΠΟΙΠΘΙΊΟΙ αἰ ΘΟΙΠΠΟΟ ΠῚ5 απ δα π|5. Τηπ1{1 ἀΒΒ ΘΥ ΘΓ ΗΓ) 

ΒΘ ΟΠ πὴ Ραιιοᾶ, πὰ ἀπ ΔΗ Ια αΪτι5. ΟἸΒΙποἴ ἢ ΒΟ. ΘΔ ΠΕΣ 

δῦ ἃ ΛΟ] ΓΟ, ρ᾿Έ ΖΘ ΤῸ τοοΐθ αἰβιποία οὐαμπί, ἄθηπο ΘΟΙΠρΡο- 

ΒῈΓΘΗΗΐ, 

9. 1Δοθαΐ ποὺ ἸΙοοο δαθγο, αἴ. ὁχ ἃ110 ΘΠ ροίϊζα βαηΐ: 

ὁμοῦ στιχάει Ο 085, πάλιν πλαγχϑέντας 4 59, πάλιν ὀρμένω .(1 320. 

1. τσὴ ἴῃ ριδοία πο Οάγββοαθ 46 ἀοοθηΐι, ΡΥ ΘΡΟΒΙ- 

ΟΜ τ ἢ Θοΐ, ΠῸῚ ΠΟΥΘΙΆΠ) ΟΟΙΠΠΙΘΗ ΤᾺ ΠΌΠΟΙ ΟΟρ οβαῖη. οὐ ἈΡρῚι- 
ἴλη), πὰ θα) ΤΟΙ {ποίαν ΤΠ Θοαονι 5 Βοηΐον, ΝΑΟΒΙ ΟΠ ἕθη 

γῸὺὴ (6᾽ Κρ]. (ἀθβ6] 150}. (ον. ὙΥΊΒΒΘΉΒΟΙ. σι (ὐἐηροη, 1878, 

Ρ. 1τ0--180. 15. ἀπᾶθ ΘΧΡΟϑι, ΠΟῚ ῬΆΥΥῚ ἸΠΟΠΘΗ ϑπηΐ ἃ ὁ0η- 

Ἐυμὰ πδη θα] τα ΟΠ πὴ ΒΟΥ 6 ΠῚ, ἀπιαπι ἰθ86. Κα] πμ ΒΘοιπ5 



ΧΩ Ργαθίαφίο. 

Δα Π σι. Ῥαποὰ ἄλλ, τιῦ Δάν Υβτ5. 605. τπη6 ἀοίθηαμ, 4] ἱποοη- 

βία πιάτα. Δ] Π] ΟὐἸ πη] ἀθαθυιηΐ. -- Βρηΐου ρΡ. 117 γτϑοίθ βίαξειϊ 

σΘμππτη ἀοοθηξαπη. ΘΟΓ Δαν Ιου η. απᾶθ ἴῃ πΒῈ ΠῚ ὈΤΆΘΡΟ- 

αν τη Δ ΌΪΟΥ αΐ, ΠΟ ΘΠ] 6586, ΠΟΙ ΡΒΘΙΪ 6Χ »ΊΔΙΙηδίοα 561- 

πιο 5. ΑΤΕΟΙ αἴβοοτο βο]θηΐ, 564. θαπη, απ ΡΓΔΘΡΟΒΙ ΠΠΟΠΘ5. ΔΘΕΪ. 

Ῥἤπιΐ, ΠῚ ἈΠΕΞΠΌΡΠΘΗ. Ραββα. ΘΞ56. να]ΡῸ αἸοπηΐα, Εδ' ποῃΐϑτη 

ὁοπβία! ΠΟΙ ΘΟ 1 τιΐ ἴῃ τιϑὰ ΒΙ ΠΡ ΠΟΥ. γα Ὀ ΠΟΤ τη ἴΐα ἴῃ 60η- 

ΒΓ ποὕοΘ. ΟΥ̓ ΤΙΟμΪΒ ἃ ΔΗ αΙββιηπο βίαϊα. ησπαθ ἀγαθοδθ Ρ]Ὸ- 

ῬΓΙΒ ἀΌοαβο ἀπὰπὶ Αἰίοοξ, ἀπδουθπάπιη οβί, απῖθι5 Ἰοοῖβ ἃρπα 

ΘῈ ῬΙΘΡΟΒΙ ἸΟ05. ἀρ ΟβοΘημδθ. κἰηΐ, απ θτ5. Θαθᾶθιη ΡΓῸ δνρυ- 

ΠΕ παθοπᾶδο. ΑἹ οοτία οὐ ἀθβοϊαία τϑσῖ]α ΟἸΒΟΘΙΠΘΠΑῚ ΠΥ ΘΠ 

ποῖ Ροίοβί. Νά πί ἴῃ ΔΠΠΉΔΠΙΌτι5. δὲ ΠΟΥ͂Ν. ΟἸ 5565 ἀπαβάδηῃ οἵ 

Θόμποῖα οὐ Βρθοῖοκ δὲ ΤΌυμ 5 αἸΒ Πρ τσητιβ, πϑΐτνα απιέθπι ᾿ρ5ἃ, νοὶ 

51 πτ]ἀθαΐ ἤποι, ἀπ τι5. ΠΟμ 65 «οἷ ΠΡΟ α τη ΘᾺ ΤῚ ΟἸ ΟΠ ΒΟΙ ΠΟΥ Θ 

ΘΟπΘηα", ᾿ΠΠπΠΉ ΙΓ Ὰ ὉΪΠ]65. ΡΙοοΙοα  ναιθίαίοα, απᾶ6. 1ΠΐΘ] ΒΙ ΠΡ 5 

ἔουμιε5. ἃ ΠΟΙ. οΟμηβεπίαϑ ἴἴὰ Ἰηἰουϊθοΐαθ βαηΐ. αὖ ἃ αἰΐοσα δα 

ΔΙ ΓΟΥΆΤῚ. ΒΘΠΗΒΠῚ ΞΠ16. ΞΘΠΉ5Ππ {ἀπο ἢγπγ: ΠῸῚ ἅΠ1ἃ οδέ παίαγα [ἰῃ- 

σιαθ πη ηδο. (ὙΘπΟΪΓ Ρ6. Οοοα]ττπὴ οὐ ραπϊδίϊηι πππαζα α}" ΤΠ ΘΟ 

Βα ιίο, ἀπ΄ ἰπίουσαρίο πποῖτ ἐπα ΠΕΡΊ ΘἸζαν ἃ νο πε ουθ ν 6] ΤΌΥΠηὰ 

γ6] βρη βοαίίοπθ ἃ το η τ ]ΌΥΘη. ΔΠΥΑΙ ᾿ΘΊΓΠΙ ΠΟ ῬΟΒΒΊΠΏΠΆ, 

απο οὐπὴ ἴῃ οὐμηΐ ᾿ΐηρῖια ππιππᾶπα ἔππὶ ἴῃ Ηοιηθυῖοα, την]ΐα ϑηΐ, 

απιαο ἴῃ βυβίθημα. οΊ ΔΙ] Θ᾽} ΟΠ 5. Πποα]θηΐθ ἃ ΥἹἹΒ (ΟΟΥΒ 

ἀδεβουρίιπμη τα ]ρὶ ποαπθαμπί. [ἃ απᾶμι Πια χη. ΘΧρΡΘΥ 16 θὲ ἴῃ 

ΔαΠΙθΘμαἾβ οἷβ ἸΘρῖθιβ, απὰ8 46 δοοθπῖπ ἴῃ ΡΥΔΘΡΟΒΙΠΟΙΪθτ5 

Οὐ θοῖβ ΒΟ θΘμο. πὸπ παΐπσα ΘΟμΒΕΓα 566] ΠΟΙΠΪπ65. ὁοηβαθία- 

αἴποιη. Ἰοιμι μα ἀπβοπ! απίθα οὐ ματα τ] 0 65. ΘΒ. ΔΠΠΠΟ ΒΘΙῸΙ- 

Ρἱθηΐοβ ἴα θχοορτανουτηῖ, πί, απδπίππι ἤδΥῚ ροκδβοί, δα νᾶγῖο- 

ἰαΐθιη ῬγΟμτ ἢ 8} 1 ἀοοοιημηο αἴθ θαβοηΐῖ. ΔΜα]α ϑπηΐ ἴάτῃ ἀρπᾶ 

ΠοΙηθυη. ΘΧΘΙΉθΪα. ΡΥΔΘΡΟΒΙ ΓΙ Ομ ΘΟ ΒΘα ΘΗ 15 ΠΟΙΏ ΗΠ 1Β 

γ6] νου 5 ΘΟμΪπποἴδστι μη, τηπ]ῖα οἰΐατῃ, ἴῃ απ θτι5. παπαῖ ἀπ 16. ΡΥ]- 

ΒΓ] νὴ Δαν Ιου. Πα θοηΐ: 564. Πού] αΐθηη ραταῦ Πα ΡΉΤΙ5 
ΠΙΠΠΙΘΤΊΙΒ. ΘΟΡΠῺ πιὰ . 1 Ἰη6 610. μοβιτα δπιηΐ ΤΠ ΧΙΠηΘ. ΘΠ5. ῬΘΠΘΙΊΒ, 

απο ροὲ {πο 5ῖπ ΟἸΐηι ΘΥΔ ΒΜ ΔΙ1ΟΙ ΘΧΡΠΟα θα πη. Πὶ 60 Θ'ΌΠΘΙΒ 

ΘΟΠμβΘπ δ Θτ) 6586. γἱαἀθίθν ΒΘΙΡΟΙ ἔὈγμηε5. Δαν Ό]8165. (ἔν. ἔξ: 

ἄπο. πάρα οδ[.) ΒΟΊθΟΓΘ: 566 51 14 ΓἈΟθυθητιϑ, ΠΟ ΤἈ]Ὸ 5Θηζθη- 

{ἴατη, απιὰ πὴ {ΠΠπ|5{Γ7Ὸ ΘΟΠ ΔΉ. Π), ΟὈΒΟΙΊΟΥΘ Ια τϑαθυθιητα. ΝΘΟΠΘ 

ΠΟΡᾺΤΙ ρμοΐοδί βᾷθρο θαυ οι] 5. 1185. ἴάτη ΡΑΥ απ ἸΠΟΠΊΘΉ 111} 

Αθυσο ἀ] ΚΙ Πα ]ΙΟπθ γ ΘΙ ΠΟ π5. ἐθιηρουαπδμ, τ ΠΟ 

ῬΘῚ 58 ἰπ 6] ροπα6 βἰαί θα, οὐϊατηβδὶ ρᾶποα νοθαθι]α ᾿πἰουοθαδηΐ, 

τα γουθπμι πο] βοααίίαν Ππο!]παΐαθ θϑϑδ γ᾽ ἀθαμίιν, ΝΙΝ 



8 7. 106 ΡυΔΟΡΟΒΙΓΟΒΙθι15. ΚΠ 

Ῥυδθροβιίῖο οὐ νουθι πὶ ππδη ποι Οπθιὴ οἰ ΠοουΘ μοίπου τῇ ἰἅτη Θἃ 
ἀοίαίο, πὰ ἴῃ πἀπππὶ νοοα θα] τὴ ποπάπιπ ὁοα θυ αηΐ. Ιτἀατι6 ἴῃ 

0 φΌΠΘΙΟ ΠΠΠθΟγῸ ἃν 110, απ οαϊαπθ ΙοθῸ ἀρίμπμῃ οββοί, αΠππᾷ]- 

θανῖ: ὁθίθυιι ἢ (πὰ πὶ ΓΤ] ΟΠ 6. ΒΟΟΌ ΓΝ. Βπη, ΟΧΘΙΏ}15. ΟΠ ΘΙΒ ΠΤΟ] 

56. ΟΡΡΟΒΙΓΒ. ΒΙΡΉΪ ΠΟΆΡΟ. 
α) Ῥυϊβέϊππιθη. ἀοοθηΐαμ ΟΠ ν ΘΙ ὈΪΟΥ τ ΒΟ Ρ51, πῸῚ ΡΥ ΒΕ πᾶ 

ΒΙρ Ϊ Πολτο ΘΟΥ ΡΟ 856. ῬΟΒΙ[ΟΥ ΠῚ ἈΡΊΟΒΟΙ ρμοίογαῦ: ἄπο γὰρ 
δειδέίσσετο τάφρος ΜΙ 52, ἔχ δ᾽ αἰὼν πέφαται Τ' 21, ἕν δὲ κυδοιμὸν 

ὦρσε «(Δ 82 58η., ἔν δ᾽ ἐτίϑει νειὸν μαλαχήν Σ 541, ἔπι δ᾽ ἠμύει 

ἀσταχύεσσιν Β 148, ἔπι τ᾽ ἔλπεται Ὁ, 491, ἔς δ᾽ ἄλοχον ᾿Ἐχάβην 

ἐχαλέσσατο 9, 198, κάτα δ᾽ ὅρχια πιστὰ πάτησαν 4] 157, ὕπο δὲ 

στεναχίζετο γαῖα Β' 05, ὕπο τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα Γ 94. ρα 

ἘΠῚ θυ Ἰβίϊηα, ν]β. Δαν ΟΡ ] ἀρηοβοὶ πο ροίθυαῦ ν 6] Δαν θυ πα πὴ ΟἸΠΠῊ 

γοῦθο, ἀπο ρᾶννο ἰπέθυνα!]ο 5 θβοαπουοίαν, ἀπά ποίϊοπθιι οἱ ἢ- 

616. νἱ θαι, οααπὴ ἀΘΟΘη ΠῚ ΒΟΥΡΕΪ, {πΠ6 1} ΦΊΔΙ ΓΟΙ ὈΥΔΘΡΟ- 

ΒΙ ΠΟΙ τι5. ἀδαουιη: ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι Α 1, ἐχ γὰρ δή μ᾽ 

ἀπάτησε 1 315, ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον ὄρση Ξ ὅ22, ἐν δ᾽ ὠτειλὰς 

πλῆσαν Σ 851, ἐν δ᾽ ἐτέϑει δύο χῆρε Θ 10, ἐπὶ δ᾽ ἤνεον Γ 40], 

ἐπὶ δὲ μνήσασϑε ἕχαστος Ο 002, ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών (1 010, χα- 

λεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει ἃ» 028, ὀίομαι ἢ χατὰ πάμπαν τεϑνάμεν 

Τ' 584 8η., ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο ἃ» 108, ὑπὸ δ᾽ ἔστρεφον ἡνιο- 

χῆες Ε 505. 

ἢ) Νοππιπαταιη θυ 15{1πππὴ ἀοοοηίπηι Ω]ρίθυθα. Ροϑαΐ, πὶ 
ἈΡΡΑΤΟΥοῦ ΡΥ ΘρΡΟΚΒΙ ΠΠΟμ θη. γ6] Δ] ποιηθῖ ἈΠ πιο ΡΥ θο ΘΒ. γϑΐθ- 

γομάαη. νΟ] οὐππὴ ΠΟΙΉΪΠ6 ΒΘ πΘη {1 πῸ Ομ ΡΠ Ἀπ 6556: “ναῶν 
ἄπο λοιγὸν ὀμῦναι Π| τ5 (οἵ, ἀρὴν ἀπὸ οἴχου ἀμῦναι β' 59), ὅσσον 

ἔπει φλὸξ ἦλϑε ἱΨ᾽ 251, τῆς δ᾽ αἶνψνα χάτ᾽ ἀσβέστη κέχυτο φλόξ Π125: 
ῥῆξεν δ᾽ ἄπο τοῖο τένοντας ΠῚ 81, ἥ χεν ἄπο Τρώων κεφαλὰς καὶ 

τεύχεα χκήαι «» 830, ἔν δέ οὗ ἤτορ δῦν᾽ ἄχος Τ' 500, τόφρα δ᾽ ἔπι 

Τρώων στίχες ἤλυϑον 4) 221, χυανέησιν ἔπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε ΑἹ 528, 
κάτα δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν Θ δῦ, πρίν μὲ κάτα πρηνὲς βαλέειν 

Β 414, Πάτροκλον πέρι μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἕσσεν Σ 451, ὕπο δ᾽ 
ἕρματα μαχρὰ τάνυσσαν 44 480. Πιγδι5. ΠῸῚ ΡΟ απ γαῖ, πΘ 

ῬΓΔΘΡΟΒΙΓΟ ἃ ποπιθη ρα θίθηβ [Ὰ]150. το θυ ἐπ" ν6] οι} ΠΟΙΉΪη6 

ΒΘΟΘ ΘΗ ΓᾺ]50. ΠΟ ΘΟΠ ΠΡ ΥΘἴπυ, Θατὴ ἀοορθηξιπι ΡΟϑι], απΘιὴ ἴῃ 

ῬΥΓΔΘΡΟΒΙ ΕΘΝ 115. ΒΟ ΡΟ’. ΒΟΪοιημδ: ““Ζυχίων ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο 

Ἑ ΟἿ3, χάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος Τ' 254, μάχης ἐπὶ μήδεα 

χκείρει Ο 461, ἢ βοὸς ἢ ὄιος κατὰ πίονα μηρία καίων Ο 313 (οἵ, 

δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων μ' 252), δηίων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας Ν 395, 

“ανχῶν ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν Ο 291 (οἵ. ὑπέλυσε Ζ 21): ῥῆξε δ᾽ 



ΠῚ Ῥυδοίδεϊο. 

ἀφ᾽ ἵππειον λόφον αὐτοῦ Ο δ87, ἐν δέ οἱ ἦτορ στήϑεσσιν λασίοισι 

διάνδιχα μερμήριξεν «4 188 56.; ὑπὸ δ᾽ ἥρεον ἕρματα νηῶν Β 154, 

ὑπὸ δ᾽ ἀμφίπολοι ῥδώοντο ἄνακτι Σ 411 (οἴ. ὕπο δὲ χνῆμαι ῥώ- 
οὗτο ἡΣ 411). 

τὰ ἀπο 1 ΟἿΒ, ΤΠ ΤἈΓΟΠΘΙῚ Τηθ 8) ΒΟ] ΘΠ ΟΧΔΙΪΠ 1 

ΘαΡαηΐ, μηδ ο. 81 ΙΔ], ΒΟ {π| τιὸὸ ΟἸΠΠ65. ἸΙοσοῦ, απ τι5 

ἀοσοη πτη τιβι[ῖπι}. τητι  ΟΥ]1, ΡῸ. νϑιὰ ΘΌποΙα ΟἸΒΕ θἴῸᾺ 

ΘΠΠΙΠΏΘΙΘΊΗ. 

1. Τὰ ΡΥ ΘΡΟΝΊ ΓΠΟΗΙ 5. ΟΠ ΟΣ ΠΠΔΌ15 εἰς, ἐν. ἐξ Δορθη- 
{πη} ΒΟΙΊΡΒΙ, ΠῸ] ΠΟΙ 10 115 Ξ5Π|15 ΡοΟΒίροβιίαΘ οὐαί, απὸ ἴῃ 

ΤῸ ΠῸῚ ῬδιΟΙΒ ἸΟΟΙΒ. Ἰηθοιὴ ΤἈΟπιηῦ ΘΡΙΊΖΗΘΙ (ν. απιᾶθ αἰχις δα 

Ἐ 157) οὐ Βαθιτθῖπ: εἴς, ἔς 4 22. Ζ 14. ἘΠ 05. ΝΟ Ὁ ὁ. 

ΤΠ 252. Ῥ' 8920. 557. ὦ 8017: τῦῦ. ἔν Εὶ 4): Ἧ 719: Ὁ. Ὁ. 90. 508. 

1 882. 009..4 447. Ο 060. Χ 288. 2 808. -- ἔξ, ἔχ .4 125. Β 84. 

201. 2 δ08. Ε 64. 157. 729. 709. 805. ἘΠ 21. 1.04]. ΖΦ 98. Ν' 510. 

092. 5 412. {8 Ἰατὴ ψΘΙΘΙ 65: Οἱ. ὁ 518) Ζ ϑῦῦ. 219 Ν τ. 

961. 851. 800. Υ 212. «» ὅθ8. Χ 180. 444. Ψ 411. ὦ. 017. 705. 748. 

{Π0Ὶ ΡΥ ΟΡ ΟΝΙ ΓΙΟΠ ΟΝ ΤΠ ΠΟΒΥ Πα. Το. απὸ πο π ἃ 60ῃ- 

πὴ οἷα ΡοΒΙίδο. οὐαπί, ΔΟΟΟΘηΓΠΠ ΟἸΗΪΒΙ, ΟΥΔ ΠῚ) 51. ΒΕ ΒΓΔ ΓΙΨΊΙ 

ἀπο ο αῖ. ΑἸ θΙΡ τα {15. να δο οατιδα ἔξ ΒΟΡΙΡΕΙ 7 111. 

2. [πὰ ῬυΔΘΡΟΒΙ ΠΟ Ἶ 115 ἢ ΟΠ ΟΕ Υ 18 15 ἐς, ἐν. ἐξ δοσθηζαη 

ΒΟΥ 51, ΠῸΙ ἃ αν οὐ ΒΤ οὶ ν᾽ {ΠῚΡῚ νἹ ἀΘ Ὀδηΐπ: ἕς 4 142. 809. 

2, 198. --- ἔν «Α 142. 809. 811. Β δ18. ὅ88. Η 441. 1. 154. 208. 290. 

850. 861. .Ζ 16. 52. Ζ ὅ51. Ρ 144 (οἴ, Χ 249). Σ 419. 488. 485. 
490. 585. 541. 550. 501. δ19. δ81. 890. 607. Τ' 10. 866. Φ 511. Ψ' 481. 

Ω 412: ἀοοοαπηΐ θὰ ΟΧΘΙΙΡ]ὰ, ἴῃ απῖθτ5. ἔν Ἰ΄θιὴ βιθηϊποαΐ ἀίαπο 

ἔνεστι, ἔνεισι: Ε 140. 741. Ν 1907. ΚΞ 910. ὦ 569. -- ἔξ. ἔκ Ἡ 900: 

«1 696. "Μ 28. 145. 284. Σ 480. Τ' 21. ἢν 8598 (οἵ. Χ 898). ὦ, 289. 294. 

Ὁ. ΠῚ ΡΙΔΘΡΟΒΙ ΟΠ θιι5. ΠἸΒν 118 Ὀ15. ποιηϊηϊ ὅπ. νῸ] ψΟῦθῸ 

ῬΟΒΙρΡΟΒΙ ΙΒ. γῸ] Δαν θυ. ἸΙΟθῸ 6 Π 1115 ἀοοοηίπηι ΓΘ αχὶ, Οὐ 1 

51. αἰττηὰν 5.118 0 ἃ ΟἸἸΒΙΟΉ 6. ἃ Βπτηρία οταῦ: ἄπ᾽ Μ 195. 459. 

Ο 848. Υ ὅ. -- ἔπ᾽ «4 850. Β 89. 150. 5612. 895. 616: 798- 1᾿ 990: 
4. 2 852. Ε 148. Ζ 424... Ἡ 60)..164. 105. 101... Ὁ 10 909: 

ὅ. 510. 1, 8600. Καὶ 6568. .Ζ 41. Ν 082. Ξ' 81. Ο 480. 729. πὶ 181. 429. 
459. Τ' 280. 281. 518. 878. Υ 892. ᾧἁ 298. 855. 401. 514. ὦ 298. 

445. -- χάτ᾽ Καὶ 97 ΠῚ Ν 658. 195 (οἵ, Φ 989: εὐ ἀπ τι. 1) -- 

μέτ᾽ Ἡ 861. Θ 261. 525. Ρ 2958. Ψ᾿ 877. --- πάρ 291. Σ᾽ 191]. 400. 

Ψ 147 (οἵ. 1 1. ᾿ - ὕπ᾽ Β 814. 4 291]. Ε 559. 564. Θ 859. 

Κὶ 810. 897. .Ν 19. 6067. 768. 816. Ο 289. πῇ 794. 98ῬΘ 11: ὦ 515 (οἴ: 

ὃ 

20 

᾿ τ 



8. 7. 1)0ὸ ῬΥΔΟΡΟΒΙ ΓΙ Ομ θιι5. ΧΙ. 

τπῆτα ἢ. Ὁ). 2. 108, -- ται τὰ ΠπΠῸὺ ΦΌΠΟΙΟ ΘΟΙΡ] 0115. ἸΟΟΪΒ 

Ῥαθαπμη]οΐη, θα τ ΟἿ5. ἈΠ ΟΟἸΤΟΤΟΝ. ἀπΐο τὴ Ἰάοιη Γδοουιηΐ, 

4. Τῃ ΡΥ ΟΡΟΒΙ ΓΟ Ή 15. ΟἸΒῪ ΠΆ]Ι5. ἀοοοηία ΤΟΥαΧῚ, ΟἿ Δ ΠῚ 

81. πθπι νῸ] θ]πνὰ νοι 1ὰ ΤπτοΥ θο δῖα οὐδηΐ Ἰητοι μυδορο- 

5 ΠΟΘ οὐ ἀπο οί η 5. ΠΟΙῸΝ νῸ] νουθι, ἃ ἀπο] γον πονοῦ: 

ἄπο Ἑ 808. 1 885. Π 221]. 581. -- ἔνε. Καὶ 265. Ξ'ὶ 179. Ο 647. --- 

ἔπει Τ 12. ὉΪ8 (οἵ. Ψ᾿ 251). 886. Ε 101 (ΞΞ 288. 847. Θ΄ΊΘ0: οἵ. Ζ 66. 

Θ΄.1172). Ε 401 οὐ 900 (οἴ. 4 218). 405. ΠΙὶ 168. 164. 165. 167. Θ 262. 

209. 205. Καὶ 885. 551... 86. 41. Ο 858. 480. 11 187. Ρ 459. Φ 25]. 
ᾧν 05. 290. 298. 855. 856. 401. 514. 7166. 840. --- κάτα Π 128 (οἴ. π. 8). 

- ὠέτα Θ.26]1. Ρ 258. Ἡ᾿ 8577. --- πάρα 1 4170. --- ὕπο Β 44. 4 

806. Καὶ 22. 182. Ξ'ὶ 1806. 847. 492. Π 588. 805. Ρ' 816. Σ 81]. 

ὅ. 1001] Το} ἀπὸ ΠΟΙ ἢ ἃ ΟΟῊ 1} ὁ ἃ ΘΥΔΟΡΟΒΙΠῸ μθοβῖία 

οὐαί, πη ἀποαιιθ ΑΥἹδία "ὉΠ ἸορθῚ ΟὈΒΟΥν αν 6. απ πὶ, απ τοῖς 

χυριωτέροις συνέταττε τὰς προϑέσεις (ΠοΙΟΠίλητ5. ἃ .8. 890). [1ὰ- 

απο, πὖ ῬἉτΟΙΒ. πίαν ΟΧΟΙΏ]ΪΒ, ΒΟΙΡΕΙ ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος 

Β 8890. ΜΙ 97 οἱ γαμβροῖο παρὰ Προίτοιο Ζ 111, 5664. «“Ἃυχίοισι 

μετὰ πρώτοισι ΜΙ͂ 815. 521, τὐϑτι5. ἐμεῦ δ᾽ ἄπο μούνου 1 555. 

Ὁ. ῬΥυδΟΡΟΒΙ ΟΠ τμ), απ θ 10 ἃ ἀν οὐ 115 θ᾽ Οδ᾽ [ἃ 5. Ο580. βία- 

{ι  ΌΤ, ΔΟοσθηΠ) γηπιαν] [18 ἸΟΟΙΒ: ἄπο ΑἹ 541. Βὶ 102 οὐ 178 

(οἵ. Ν' 696 οὐ Ο 885, τὖῖὶλ᾽ να]ρὸ [[ᾳ. Βουῖ1{πι). 259. 4 242, ᾷ 52. 

40. Ν 295. Ξ' 10. Ὁ 548. ΠῚ 15. 80. Τ' 829. Χ 4067. Φ 886. -- ἔπι 

“4 99. 288. 402. 528. 8 048. 4 218 (οἵ. Ε 401. 900). 221. 884. Ε 618. 

405, Ζ 419. ΤΙ τ. 228. Θ᾽ 158. 5607. 542. 547. 1 1592, 147. 187. 2714. 

289. 6020. Καὶ 40. 71. 189. 4606. .. 45. 412. 480. 690. 659 54ᾳ. 890. 846. 

Μ 252. Ν 104. .548. 7199. 800. ΚΞ’ 880. 449. Ο 521 (1Π|8ν ζ 117). 589. 
ὙΠ 567. 612. Ρ 107. 209. 528. Σ᾽ 810. 817. 529. 612. Υ 85. Φ 8579. 
ψ' 18. 42. 188. 251 (οἷ. Γ' 12. Καὶ 851). 250. 2. 88. 272. 491. --- χάτα 

Β 414. 4 151. Θ ὅ0. Φἁ᾿ 7908. 199 (ἀἸ16ν 100). 884.. --- μέτα «4 48. 

ἘΠ ΟΡ 41...} 151. 275. Ο δή. Σ᾽ 515. ᾧἁ 188. --- πάρα“ «4 01]. 

Ἔ 919. Γ᾽ 185. 440. Ε 809. Καὶ 75. .4 681. Ν 85. Ψ 147 (οἵ. βυρτἃ 

πι. 8). 9859. ὦ 720. -- πέρι «4 80. Ξ' 859 (ρά]0 Δ]106} 17 785. σ᾽ 201). 

Σ᾽ 451. (Οἵ, τὰ τ. 7). --- πότε Καὶ 108. Ζ 86: (α119᾽ 56. παθοί 

Ἢ ὕ04). -- ὕπο 4 480. Β 95. 465. Γ' 84. 4 421. 497. Ε 14. 862. 

Θ᾽ 11. Καὶ 05. 890. 4 1117. 0685. Ξ' 506. Ο 574. Σ 819. 847. 411 (116 ν 

ΠΝ πΠ]θυ 5 70.. Υ 817: «Ὁ 58. 260. 970..8364.. Ψ 515:.(0Ὁ. Βυρτγα ἢ. 8). 

ἴ. πέρι δανονθίιηη. Ρ1Ὸ ὁ0 απο ρΡοβίθα {π| περισσῶς Ρο- 

Βίθαμη δύ 8. Ἰοοΐβ: 4 958 (018). 287. 4 40. 58. 257. 815. Ε 566. 

Ἢ 289. Θ 27 (015). 161. 1 58. 100. 488. Καὶ 9844. .. 180. ὅ517. ΝΊΤ]9. 

πΠῸ 150. 554... 681-737... 157.. 186... 699..ὄ }Ῥ 22, 171. 279. (018): 



ΧΠΙΙ͂Ν Ῥυδοίατο. 

θ6θ. Σ 549. Φ 65. 105. 214 (015). Χ 10. 2 61. 286. 429: 4855. (ΟΚ 
1 391.) --- περί ρῬγδθροβίτοπθιη 5 ΠΟ ΔΈ Ο6. ΒΡ ΘΥ ΠῚ ΒΟΡΙΡΒΙ ΠῚΒ 

Ἰοοῖβ: 4417. 8881. Ε5825. 188. Καὶ 88... 929. Ν,814..Σ 81. Υ 804. «566. 
8... Α ρῥυδθροβιομΐθιιβ ἀκ. ΠΔΌΪΞ, απὰ8. ἈΠΑΒΕΟΡΠΘΒ ΘΧΡΘΥΓΘΒ 

6556. ἃ. νϑίρθυϊθιιβ ἐγααϊτι οδὲ (ἀνά. δεά, ἀμφί, ἀντῶ, οἰίδπι ἴῃ 

ΠΙδᾶθ. ἀθβίϊπα!. πα πὶ τὸ τπὸ [ον α556. ποὴ τοί ἔθ οῖββθ αποα ἴῃ 

Ρτγαθίατομθ Οανββθαθ βἰθηϊΠοαν!, θα. απ τα 0. ἀποία οϑὺ ἱπαῖοῖο 

α. Ἠδυιμαπηϊ, ατἰ θα. απδὸ νϑίουθβ ρυδηηηδτοἱ 46 ἀνά θα ΘΡΟΒ ΟΠ 6 

ΔΠΔΒΓΟΡΙΘ5. παραίθηί! ἀοσπθυιπί, ταϊοπο ὀᾶγοσο αἰχὶέ δα Ἐπι- 

ΡΙα15 Μοᾶθαθ (64. ΕΠΠΙΒΙΘΥ) ν. 1145. --- Αὐτηθὶρτία !β να πᾶδθ 

οαπδὰ ΜΙ 100. Ζ 112 ἄμφ᾽ ΞΟΥΪΡ5,. 

ἤθε 

Ψατυῖδ. 

ἀδδεές ἴῃ οοὐϊοῖθι5. βουρίππη οϑὲ Θ 428. Φ 481. τ 91: 

απο κουγανὶ (Βοκικουιπη : οὐ ΕἸοΚίππη βθοπίμβ), απδιηαταιη ΑΥ]- 

βίατομππι ἀδεές βου ρδίδβο ΠΙάντητβ Δ Θ 4958 δαποίανιε. ΟἿ, τη- 

{να δεῖσαι. 
ἅδην Ε 908. Ν 815. Τ' 428. ε 200, δηχότες οἱ ὥδηκότας 

Κὶ 98. 819. 899, 471. μ. 981, ἁδήσειεν α 184, ἅδος Χ1 88 61 βριτ|- 

{πὴ ἀβρουτπη ΞΟ θΘηἤἃ ΘΕ556. ὁχ ΑΥβίλτομὶ οὐ Πουαἴδηϊ βοητοηία 

ἀδιηοηβίναν 1 Ποοπο ΗΤΙΚ. 1719 5ᾳ. 

ἅδινός 50.081 6χ βοῃίθηία Ἡθιοαθ πὶ (84 8 87), ἀπᾶμη- 

πᾶ ἴῃ ΠΠΥῚ5. ἴῸγ 6. ΒΘμθ6. ἅπί ἀδενός βουϊρίππη οδὲ ἀπ (ἢ Α) 

αδινός. ῬΙΠρΡΊΠ15 Ἰοοῖβ (Β 87. 400. 17 481. Σ 124. 8106. Τ' 8614. Χ 

480. Ψ 117. 295. Ω. 128. 510. 741) ἀϊδοτοραπίϊαπη ΘΟΘΙΟΙΠΙ ΠΟΤ. 

Δαποίανυ!. 

Ιῃη ἄλσο. ἄλτο γϑθη]  πηᾶπι ὈΤΘν θα 6586 ἀοου ΒΘΚΙΚΘΥ 

ΗΒ]. Π 11. οὐἶπ5 βοηζθπεσιη Ναποκιιβ ἴῃ ΘΟ ΠΟ η6. 5πᾶ ΒΘΟΙΓΙΒ 

θεῖ, Οὐαϊοιαη. μ]ουίαπιο ἄλσο. ἄλτο βαθρῖπβ πα θθηΐ ἡπᾶμι Δ] ΓΤ ἃ 5 

Τουτηα5. ΘΙ ΠΡῚ]15 ἸΟΟΪ5 (ἄλσο ΠΙ 184, ἄλτο Α 582. Γ 39, 2 125. 419. 

Ἑ 111. 494. Ζ 108. 2 211. 15 81. 890. Ν 611. 7149: 26 450. 199: 

155. Σ 616. Υ᾽ 62. 858. Φ 174. Ω 469. ὅ72. φ 888. χ 2. 80, ἔπαλτο 

Ν 043. Φ΄Ί 140, ἔσαλτο ΜΙ͂ 400. Ν᾽ 079, κατέπαλτο 17' 551, ὑπέραλτο 

Υ̓ 5927) ἴῃ Πίδαο νανϑίαίθιῃ Ἰθοίϊομβ ποῖ ἀαπΟΥΐΑΥΊ. 

ἀϑρόος βουῖρεὶ οχ βοηΐθηία Αὐδίδιο! δὲ Ηθγοαα πὶ ΡΓῸ 

ἀϑοόος. απο ΠΠὈΥῚ ἴθ 6. ΒΘηροῚ Ππαροηΐ. ΚΙΏΡῚΠ]15 ἸΟοῖ5. (Β 499. 



8. 8. γαιΐδ. ΧΩΥ 

Ξ 88. Ο 0517. Σ 497. Τ' 286. Χ 271. Ψ'᾿ 200) αἀἰδογορδῃηίίδι οοαϊ- 
οὐ ποῖ ἀἀηοίαν!. 

ἀλωή αὖ ἴῃ Θάνββοα ἴίὰ ἴῃ ΤΙ 6. Βουῖρδι]: Ε 90, 499, 1 δ94. 

840. Ν 588. Σ 571. 561. 560. Υ 496. Φ 86. 77. 840. 
βιβάς ἴῃ ομηΐθιιβ ΠΥ 5 Βουρίαπιη οϑύ 918. ε 450, ἴῃ τηο- 

Ἰουθτι5. Ὁ 807. 080, προβεβάς ἴῃ οὐ θιι5 Ν᾽ 18. 158. ο 27, βιβάντα 

ἴῃ ΟΠ Ἶ 15 Ν᾽ 571. Αὐἱβίαγοπμο [Οὐ βιβάς βιβάντα φηοθαΐαβ 

Τα ϊββο αἸοῖέ ΤΙ άνηιιβ ἃ ΤΙ 215. Ν᾽ 511: ατοᾶ 51 ἃ 0 807 ἴῃ Α 

ΔαΒΟ ρα ι οδί ρίσταρχος «βιβῶν“. 1ᾷ οὐτονο [Ἀούπιη ΘΑΆ6. [π|}6 

βίαξαϊέ Τ)Θηΐζου, 1)6ὸ Ζοποάοίϊ βἰπα. Ποῖ. Ρ. 131. Τίδαπιο οὐαὶ 

οοηΐγα ΟΟΠΙΟΘΒ ΒΟΙ͂ΡΒΙ βιβάντα Γ 22, προβιβάντος ΠῚ 009, προβε- 

βάντι Ν᾽ 801, προβιβάντα ο δδδῦ, βιβᾶσα λ δ80. 

γάρ οἵ τ᾽ ἄρ (νο] τάρν) πὸὴ τὰτῸ ἴῃ ΟΟΟΙΟΙθτι5. ᾿πΐθυ 856. τητι- 

ταηίαν, ΤΠλατιο τ᾿ ἄορ Ρ1᾽Ὸ «ἀρ ἃ Ἰηϊ{10 ΟΥ̓Α ΙΟΠΪΒ ΡΟΒΙ ΤΟ ῬτιΟἿ5. ἸΟΟΙΒ 

ΒΟΚΚΚΟΥ " ΒΟΥ 51, ΘΠ τι5. ποπίζοι. (Θναβ. 1865, ἢ]. 1865): ποη- 

μὰ ἴῃ Θαπάθηι βοηξοηίίατη αἰββουτῖς Οὐ ού ΔΙῸ ν. 8590 βααᾳ. Εδαϊ- 

ἄοηι γάρ πῸὴ ἐρυθηάτ οπβὸ ραΐαν!, πῸ] ἩΪΠ811 ἀπίθοθάοθαΐ πἰδὶ 

ῬΙΌΠΟΙΠΘΝ. γ6] Δανουθηι ἰπἰουτορα ἤγτιπὶ ἅπί ΠΟΙ Αἰ νη}: 

ΚΙ. 424. Ο 201. ν 417. ο 509. π 222. ΑΥ τ] δηίΐοοραϊ ἃρρ61- 

Ἰα ϊο Ῥουβοηδθ Ἀ]]Οπΐτ5. γάρ οᾶπη νὴ ΠαθοΙ6 ροίοϑί, τ τηοατ8 

ἈΡΡΟΙΠ ΗΑ οχρ]οούθν: οἱβ ἰοίταν ἸοοῖΒ γάρ ΤΟ] τι, οὐῖπι5. ΓΘ ὶ ΘΧΘιη- 

Ὀ]ὰ ὨΆΡ6Β: Σ᾽ 182. γ 22. Οὗ, οὔἴδιμῃ Ψ᾿ 626 84ᾳ. Ψψ 174. 

γέλος Αρο]ϊοαμ ΓὈΥτηατη οοπίτα ΘΟΟΪΟΘκ ΒΟΥ 5Ὶ «4 590, απο 

Βϑῃί]οῖτιπὶ βϑοιεῖ ΒΟΚΙκου ἢ, Νάποῖ, ἈΠ Τδοθυηί. ΟἿ. ἔρος. 

γίγνομαι. γιγνώσκω φοαϊίοτοβ ἱπᾶθ ἃ0 Πον πἶο θΗ] απ 

ΒΟ ΒΟΥ ΐ, ΟΠ πὰ} ΘΟΟΙΟΘΒ. [6 ΒΘΙΉΡΟΥ Πα θθηΐ γένομαι, γι- 

νώσχω: Ῥαιοὶ, ἴῃ 65 ΠιΘπίζου οὐ Νάποκ, γοα]θυηΐ ἃα ΒΟ ρπ 

ἀηΐο ἩἨουπίπη γυοαίη. ΟὈπβοπίδηθαιη ν᾽ ἀούπν ΠΌΠΟΙ [ὈΥΠὰ8 

γϑίιιβίου 5 το θη 5. ΟΡ56. ΠῸῚ 5, απδὸ ΟΧ ΘΟΠΠΠΠΠΙ ΒΘΙΠΘΠΘ 

ἴῃ ΟΟΟΙΟΘ5 ᾿πγορβουπηΐ (ν. 1 Βοομο ΗΤΚ. 290). Τίδαπο οὐ ἴῃ γέ 

φόομαν γινώσχω ἃἸΐογτιμ γ ἃηίο ν ΔΠΘΙΑΙ οἱ γεενόμενος (Κὶ Τ1. Υ 128. 

ψ 19. Ω 210. δ᾽ 208. ἡ 198), γεινόμεϑ᾽ (Χ 4177), ααλθ ἀϑαπθ 88 

ΡΙ ΖΠουττη. ἃ}0 ΘαΙ ΟΣ 15. τϑυϊπ θα πΐπιν οὐ ΠΙΡΟΙ ἃ ΤἈΥΌΘΠΪΟ τονο- 

οαία βιυηΐ, ποῖ οὐπὴ Πιιοηίζθιο οὐ Ν οκῖο ἴῃ γενόμενος γινόμεϑ'᾽ 568 

απ ΒΟΚΊΚΘΙΟ (ἴὰπι 1848) δ 1115 ἴῃ γιγνόμενος γιγνόμεϑ'᾽ τνασπίανί. 

δείδω ΘΓ ΠΟΙ τηπίαν θυ ἴῃ δείδεα, ΑἸχὶ Δα ε 478. Τρ Ὁ 

118 Ἰοοῖβ: Καὶ 89. 4 470. Ν 745. Ξὶ 44. Τ 24. Υ̓ 80. Χ 455. ε 800. 

419. 478. μ 122. 
δεῖσαι ΔΟΥΪΒΕ ΘᾺ ΓΟΥΤη 5, ἴῃ απ 08 δ᾽ Ροδὲ νοοδίθτη ροβὶία οϑί, 

ῬῸῚ ἀὐρ!οθι δ᾽ Βουῖρβὶ οοπένα, ΑΥβίαγοὮ ἀποξογϊαίοιη (ν. [ἃ ἈΘΟἢΘ 



ΧΙΕΥ͂Ι Ῥγαοίατξιο. 

ΗΚ. 590), κοι βϑοπηπηι ὁΟηϑι θη θὰ ΠΠΤΌΤ ἢ Ρᾶθηθ. 60ῃ- 

βίδηξοιη: πὰ ἴῃ ΤῈ Ἰηθόθ [ἀοπιπί (Ὁδού ΜΙ ν, 908. (πὶ ἰἀτηθη 

πο δ᾽ 5664] δνΕ γτοβ πη πη ρυία{) οὐ ΕἼΘΚ, Το οι θαΐ ϑεϊαμη ΒΘ ΚουΊ, 

ἘΧΘΙΏΡΪα ἴῃ ΠΙδ6. δὴ παρὸ: ἔδδεισας Χ 19. Ω 5604, ἐδδείσατε 

Ν 624, ἔδδεισεν «44 58. 568, Γ΄ 418, Καὶ 240. Υ 61. Ψ 425. 9, 511. 689. 

- περίδδεισαν Δ δ08, περιδδείσαντες ἃ 822, περιδδείσασα Ο 128. 

«Ῥ 598. --- ὑπέδδεισαν Α͂ 400, ὑποδδείσαντες ΜΙ͂ 413. Σ 199, Ψ 417. 

440. 2 205, ὑποδδείσας Χ 289, --- χρῃηρ!α οχ Θάγϑββοα. οΟ]]ορῚ 
Δ χ( 219. --- Οὗ βαριὰ ἀδδεές. 

δμῳαί, Τρῳαΐ ὅτπιὸ ἴπ|6 ΒΟ θα ηέπι, αἸοέπ πη δέ ἴῃ θ᾿ δ 6 
θα. 8 8. 

ἐάων σΘομία, ΘΟΟἸΘΘΒ ΒΟΡΡΕΙ (9. δ28, ἐῆος τἴθιη «4 593, Ο 138. 

Σ 188. Τ᾽ 842. ὦ. 422. 550. 

ἐγώ γε, ἐμοί γε γγο ἔγωγε, ἕμοιγε ΒΟΥΙΙ͂ΡΒΙ τιῦ ἴῃ Οαγββθαᾶ. 

ἐγών ἃ. ἐγώ ΒοΡΊΌ ΘΓ θη), ὁχ διιοίοναο οοα!οπτη αἸ πα] αν]. 

Τέδατπιο ἐγὼ εἴπω γΟΒΕ{π|, πιο ΘΠ ΟΡ Ὸ5 ΠῸῚ ΒΟΙπη ἃπίθ ΒΘ ΚΙΚΘ τη 

5061 ΘΕ ἢ] ῬΟΒύ ΘΠ ἩΠ1Π| ἴῃ ἐγὼν εἴπω τηπίαγοηιηῦ: Β 139, 7 90. 

104(}). ΜῈ τό. 5: 14. 510. Ο 294(). ΣΣ 207. μὶ 215. ν 119. ΑἸΘΟδα 

ΑΠππ| ΘΧΘι ἢ 7 ΤΌ 7, οὐ Δἀἀοηάπηη Πιοναΐ ο Τ0ῦ. 

ἐῆος: ν. ξάων. 

εἰδυῖα: ν. ἰδυτα. 

εἰμ νΟΥΒῚ οἷβ ΤΌΤ 5,. πᾶ. ΠῸἢ ΘΟΡΙΪ8 6 τη 618 {ΠΡ {π|1 

5661 146} 5 Π]οαπέ απο ἴῃ Ππρτα, Αἰοα ὑπάρχειν. ἀοσθηξατη 

ΓΘΘΔΘΠΑΙ, ἴῃ απὸ Δ) ΘαΙΤΟΥ 115. ἅπ| ΠΟΠ 1115. ἅτις Ὀ] ΟΡ Ίβατιθ. ΤΘΟΘββὶ 

ἢ15 Ἰοοἱβ: εἰσίν ν9] εἴσ᾽ 41 506. Ε 728. 8717. Θ 451. 1144. 286. 502. 

Κὶ 00. Σ 429. « 594. ο 510: (61 π| πο]  ] ΟΠ 6 ἀοοθηΐαβ 7 105. 

111): ἔστ(ιν) 4. 8500. Γ' 242. Ἑ 892 (ἈΠ 8} 11 85 Ξξ Ψ 484). Ἡ 289. 
Ν 0806. Ρ446: (6161 ν6] γϑϑυ{π|:: ἐστὸν 1117. «Δ 8606. Υ᾽ 106. 458. 

ἔ δῖ, ἐστίν ἡ 520. π 252). 

εἰνάετες Σ 400, εἰνάνυχες 1410, εἴνατος Β' 2905. Θ.206 

οκίζουιθη. (ΗΠ ΒΡ]. 1 1604) 5ϑοιίαβ πιτὸ ἴῃ ἐννάετες, ἐννάνυχες. ἕν-- 

νάτος τηπίαν! Νατοῖς: οἵ. ἐννάκις ξ 250. 

εἰνοσίφυλλον (8 6052. 151) βουναν!, σπδιηα πϑιὴ Οὐ ΠΟΥ Τὴ 

ΔῈ ἈΠΔΙΟΡΊ Δ 51}}1}Π15 ΔαΙΘΟΙνΙ ἐννοσίγαιος γΘΟῖΠ5. ΒΟΙΌΙ ἐννοσίέ- 

φυλλον: οἵ, τηῦνα, ἐννεσίησιν. 

Ρτὸ εἱστήκει, αποα τὰ γαϊθὸ ἴῃ ΠῸΡ15 βου ρύπη οϑί, θα τη 

ἴῃ ΠΙαά6 οὁχ Αὐβίδυο! βοηξθηία ἑστήκει Β] ΟΊ τ 6 Τθοθη ον ττ 661- 

ἰοῦ ΡΟΒΙΘΙηἴ. ΘΠΟΙ ΘΧΘΗΊΡ] ΔΙ βϑοπίαβ ὅπη: Ζ' 829, 867. 

Ε 581. 44 000. ΜῈ 446. Ο 180. Ρ 1958. 199. Σ᾽ 551. 568. Τ' 117. «Ὁ 520. 
Χ 96: «446 ἐφεστήχει Ζ 515. ἃ 106. (δέθγπμη Ὑ Θηθίτιβ ἃ πο Ρ]ὰ8 



8. 8. γανΐα. ΕΠ ΝΠ 

(πη {0115 ἸΟΟΪΒ (Ε δ87. «1 000. ΜΗ 440) εἱστήχει πα οί, [πὸ 

ἸΙοοο (Ρ 455) οομήπποίνιβ ἑστήκη οΟπϊοοίπι τα, ΠΟΥ ΔΏΪ γΓΘβί{π|τ|5 ΟΒζ, 

ἐχεῖνος: Υ. κεῖνος. 

ἐννεσίησιν ΕἼ 894, ατοά νᾶ Ποιννουίθη 60, 11 ἴῃ εἶνε- 

σίησεν γητπταμ τι μια, ΛΘ] 1 τοῦ 5] }116 οἷ αππὰθ ΒΡ γα ΘΟΙΙΠ]6- 

τηογαΐα βιιηΐ: ἐννοσίγαιος, ἐννάετες. 

ἔρος ῬΙῸ ἔρως ἴὈγΙμλιὴ ΑΘΟ]οα, απἰᾶθ Ξ' 515. χιθίνο Πι- 

γηδίπι, ΠΘγυπΐπγη, ΒΟ ΚΚΘυ 5, Ν Αι ΟἸκίπι μη, 1105 Βθοσίι5 οὐΐατη Γ᾽ 449. 

Ξ 294 οομῃίγα οΟΟἸΟΘΒ Βουρδὶ. Αοοιιβαίίντβ ἀρ ΠΟΙ ΘΟ τ ΒΘΠΙΡΟΥ 

οϑὲ ἔρον, ἀαἔνιιβ ἔρῳ σ 219. ΟἿ, γέλος. 

ἑσπόμην δΔΟΥΙΒΙΪ [ΟΥΠ5. ΘΟ ΠΟΥν], ορίαίν!, ᾿ῃ ΠΗΪΥΊ, 

ῬΑΡΓΟΙΡΙ ἃὉ ἕσπ- ἱποϊρίθηΐοθ ρα Ηοιηθητ {ΘΙ} ΠΟ ΡΌΞ50 

αἀοουιέ ΒΟΚΚοΙ ΗΒ]. 1 56. 118, οἷ ἀββθηβιβ δέ Νάποκ ΒΡΙ. 94 

Ρ. 512, καἀνουβαίπιν αι. Οὐτίιβ γ ογ}0. 112 52, Βαπίάθιῃ ΒΟΚΚοιιμ" 

οὐ ΝαποΙκ τὴ βϑουίτβ {ΠΔ5 ΤΟΥ 5. ἀο]ον: (Ε 428). Καὶ 240. ΜΙ 850. 

909. 895. Ν᾿ 570. ὠ 849. τ ὅ79. φ ΤΊ. 

ξωός: ν. ρνδρί, Οαγ88. 8. ν. δωφαί. 

Τπίον ἢ οἱ ἤ (ὴέ) ποιὰ βοοππάπηι ο΄ ΐοο5. αἰβιμιχῖ, Βοα ἰὴ 

Ἰη θυτορ ΟΠ] τι8. 5’ Ρ]1ΟἾτι5. Βουρδὶ ἢ (6, ο'. 4 89, Ε 466. 7 389, 

Ξ 205. Ο 18. 506. Σ᾽ 287. «Ῥ 590), ἴῃ ἰδ πποίν!5 ἤ, ἠέ (Ο 755), οἴ δηὶ 

51 ῬΓΙΟΡ ΡᾶΥ5. Ἰη ΘΟ Τ10 5. ΟἸΒ πον 6. οἸηἶδβα Θυαῦ (6. ο᾿, «4 138. 

Β 229. Ε 849. Θ 140. Ο 152. 504. 755. Ρ 450. Υ᾽ 188. Ψ' 670), δι 
851 Τηουγ Θ᾽ [10], ατιὰ 8. ἃ} Πἰ{Π0 ΒΡ ]ῸΧ οὐϑθί, ΠΟΥ ΠΊΘΏ Υ11ΠῚ 

ΔΙ 6556 νἹΔο θαίτιι (6. ο΄, Καὶ 5387 βαᾳ.; οἵ, Ο 185 5ᾳ.). 106. ἀἴβογο- 

Ῥαμέϊα. οοὐϊοη. πιὰ οὐαξ ἰηΐον ἢ οἱ ἤ βἰῃρ β Ἰοοῖβ ἩΪ1 δα- 

ποίαν! -- ἦε ᾧ 405 πομηι]]οβ. οὐ ον 5. βοοπίπβ ἀο] θέα. ᾿πίουτορα- 

{10η0 ἴῃ ἠξ τηπίαν!. 

ἤ 10 εἰ ἴῃ ΡῬΓΪΟΙΘ. ΤΠ ΘῈ ΤῸ π θυ ΤΟ ρ ΓΙΟΙΪ5 ἀἸβπιηοὐ να ΠῸῚ 

αἰγθοίδθ ΒΟΥ 51 ΒΟ Κοεὶ (ΗΒΙ]. 1 89 54.) βϑηςθηίίαμη βθοιτπι5 ΘΟΘ Ιου’ 

δυιοίουαίθ δαάνουβα Πἰβ5 Ἰοοὶβ: Β. 3607. Ζ 807. Θ 532. Χ 944: οο- 

αἰοιπη οὐ ϑυαμ  ]ΟΟυτιὴ γϑίθυιτη. δποίου αἴθ ἈΠΟΙΡΙΓ ΠΙΒ ἸΟΟΙδ: 

Β 800. Ν 456. Ω 408. Ῥτιδοδίογθα εἰ ἴῃ ἢ τίν! Γ' 215. Οἵ 

οὔδει 8 549. 

ἤδει ΡύῸ ἤδη τοδί]: 4. 70. Β 98. 218. Ε 64. 820. Ζ 3551. 

“ 141. Ν 855. 674. Τ' 115. Υ 466. Οδἔθγυμη. ἠείδης Χ 280 (αὐ 

ἤδησϑα τ 095) τοοίτπιβ 586. πα θοῖ πιὰ 16, ἀποα ἴῃ ΠὈΡ15. ΡΠ] ΕΥ ΠΪ5 

οὐ ΟΡΓΠ ΗΒ. ΒΟ ρίιπη οδί, ἠεέδεις: αἀπὰ 4 τὸ ν. (πρέϊπβ 6}. 113 

251. 209. 
ἥδυμος: ν. νήδυμος. 

ἣμεεν Ῥγορίου. ται] τι θ νᾶ Βουρδὶ Ρ 415. 417. 



ΧΙΥΙΠ Ῥνᾳοίαεϊο. 

ϑαμεῖαι ῬαιρΡ τη ΒΟΥ ρ51556, ϑαμειαί Αὐἱδίδιομπιμη αἴοῖ 

ἨδΙοΘ μι Δα .4΄ 52: ἴῃ ΘΟΘΙΟΙτι5. [ἀπ ΠΟῸΠ ΒΘΙΠΡΘΙ ϑαμειαΐί 

ϑαμειάς βουϊρίαμη Θπὐ: 4] 52. ΜΙ 44. 218. 287. 206. Ξ' 422. Σ θ8͵ 

Τ 585. Χ 510 (Ποο Ἰοθοὸ ϑαμείας παρ πΐ Ἐπιβία 15. οὐ Ρ 8] πηρ56- 

5π ὅγυ.). Ταιηθη ΒΘΚΙΚοσι 2, ΝΑ ποϊκί πη, ἅ1105 Βθοσίπι8. ῬγΘ 11 

ἈΠ] Γοσὰπ ἀοσθηζιβ. Τα Π]ΟΠΘΙη, ααρΡ06. απᾶθ ᾿πὰΡῚ5. οοηνθηϊγοῖ δα 

ΒΔ ΒΟ. Π ΠᾺ 5. ΤΟΥ ϑαμέες, ϑαμέσι. (Τ. ταρφεῖαι. ' 

ϑνήσκω. αἱ ἴῃ Οάγδββοα ΒΟΙΡ5Ι, ν᾽ οποίπβ ἃ Πᾶρϑί απαί- 

ἔπιον ἸΟΟΪΒ: ΑΛ δ6. Β 1006. Χ 8555. 2 7145. Ταοθι5. τ ΠΟ] 115. ἸΟΟΪΒ 

(4 248. 5835) αἰΠα ἴῃ οΟΠΙΟΙτι5. 511, ὁχ ΠΔΡΌΘΒΙΙ δαποία!ομο ἰη- 

[6116] πο ροίοϑί. 

ϑρῴσχκω ἴῃ Α πθίαιιο ὁ δ αἀβουρέπμι πᾶ θογο αἸοῦ Τα ΠΟΟΠ 

ΗΓ. 2117 (564 ν. αιὰθ δαποίανι δα 7712. Θ 515): ἴῃ ΘοίθυΒ. ὁ061- 

ΟἸθΒ. ὁ ΒΘΙΊΡΟΙ ἴὉγΟ. ΟΥ̓ ΒπΠ οϑί, ΕἾΠΒ. ὙΘΙΌΙ ἰουτηὰθ. ἴῃ ΠΙῚΔ 66 

Ἰοριιηθιν 15 Ἰοοῖ5: 8 702. ΖΔ 177. Ε 172. Θ 515. Ν 140. 589. Ὁ 

914. 410. 084. πὶ 148. Φ 126. ' 
ϑρῳσμός ῬΟΥ ῳ ΒΟΠΡ51 οϑάθιη ναίίοπο πὰ ϑρῴσχω. [ ἃ 

Βοομθ ΗΙἰ]. 2117 αἸοῖϊξ ἴῃ Α ὁ ΒΘΙΏΡΟΙ Δαβουρίμπη Θ586. [ἢ ΘΟΙΘΙΒ 

ΠΠΥ15. ὦ ΒΟΙΡὕπΠ)Ὶ 6556. δαποίαξημη οδί Δ] ..Ζ 56. Υ᾽ 8: [(ου0. 0600 

(Κ 160) 51 ὁχ 5116 110, απὸ ΠΤ ΌΘΠΤα5. ἴῃ δα ποία οπ6. τ{1{π||΄, ΥΡῚΙ- 

τηθη τ ΠΟΘ 1 ἴθοουο ΠΙΟθῖ, ΟἸΉΠΘ 5 ΠΡ] ᾧ ΠΆΘΡΘ Ραΐαμα! βαηΐ. 

τ ἔϑη οἱ ἔδης ποππιπηταμι ἴῃ Π1ΠὈγ15. Τηΐ6 1 58 τηπίαμέατ ; Ζ6πο- 
ἀοίαμι ἔδῃς, ΑὐΥἸδίδτομτιη ἔδη ΒΟΙΊΡΕΙΒΒ6. ἃ ΠΙάγιθο δα Ν᾽ 449 οἱ 

Ἀ]Π1ὰ5 ἐναα! ται οδί. Τίδατιθ θιηρον ἔδη ΒΟΥ ΙρΑΙ: .4 908. ΓΊ68. 4 205. 

Ν 449. Ο 82. λ 94. ο 76. 482. -- ΟῬαοθιβ Ἰοοῖβ (Ν᾽ 449. Ο 82) 

Οοροὲ Μῦν. 8502 γγὸ οἴδης ρΡομὶ οεδέης, απο Δα οξοῖδα ΥΘ[ΟΥΙΙ 

ῬΟΒΒ6 ποῃ τϑοίθ ρευίαί: οἵ. Ξ' 285. π 290. 

ἰδυῖα ῬΑΓΓΟΙΡΙ ΤὈγτηὰθ ἃ ἢ. ΠΟ ἃ εὖ ἱποὶρθπθ8 ΟΧ 

βϑηΐθηα ΒΟΗΓ]6], ΑἸ ΗΒ], ΒΟΚΙΚΘΙΙ οοπηίτα ΟΟΟΠΟο5. ἴῃ ΠΙδάο τὸ- 

βυαΐϑ6 Βιιη Πῖ5 ]ο015: 4 9565. 7 128. 270. Τ' 245. Ψ 268. Οοἴογαμ 

ἰδυίησε Υ 12 οὐ ἴῃ ΠὈΡῚ5. Ῥ] ΤΊ 5. οὐ ΟΡ 5. οχϑίας οὐ Αὐ᾽βίαγοιὶ 

δαιοιοναΐο Πυτηδύπηι οδύ: Ἰἄθιηὴ ἴῃ [ΠΡ [6 γῸ ΟἸΠΠθτ15. ΒΟΙΊ ρέπ 

οδύ Σ 980. η 92, ἴῃ γϑῃοίο Α οἱ ρϑιοὶβ 8115 «4 608. --- ΒοΙ αὶ 

εἰδυῖα Ῥ' δ, ΠῚ ᾿πιδία ΤΟὐτηὰ 515 0{{π| πῃ ρΡοίοβί. 

χε δηίθ τηπΐδηη οτππη ᾿ἰατῖ ἃ ΤΟ] τι], τ] [πὶ ΠΥ. ἀπ μ]ὰ- 

ΤἼΤΪ5. ἃπιΐ ΟΡ 18. Βουρθύπιη ογαΐ: 4 95. Ε 278. Καὶ 807. Ν 288. 548. 

Ρ 618. ὦ 4387. 565 ((ΌΪ 18 ΑὐἹδίδγοτιϑ). ἃ 106. 291 (3). π 892. 

σ 255. τ 128. φ 62. χ 1607: πθ6ὸ τηΐητιβ δηίθ ἔ: {ΜΙ 215. Π 445. --- 

δοα Θδμη κεν θοάθιηὴ Ιο60, 51 ὁΟαϊοιη ΘΟηβΘηδιι ἢν θα {1}, ΠῸΠ 

τηνι: 4 660. 71. Ζ 69. 285. 1 868. Καὶ 282. Ο 297. «» 459: δο0θ- 
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ἀπηΐ ΘΧΘΡ]ὰ ν ᾿ἰ{ογᾶθ δηίο ᾧ (Γ 220. Ε 887. 2. 680) οἱ δηΐο ἡ 
(Τ᾽ 90, αὶ Αὐ βίαυοθιιβ χε: δ᾽ 6409) ἴῃ ᾿Π0ν18. ἁἀαϊίαο, --- ΕΠ{|βατιθ 
Ἰοοῖβ χὲ βουϊρδιὺ Τὰ ΒΟΟΠΘ (ν. ἨΪ]. 15. 81 85ᾳ. 45), χεν ΒοΙΚου3 

οὐ Ν δῖος, 
χεῖνος ἰουτηδηὶ ὈΥΘυ]ΟΘ Θὰ γα θη, απ ἴῃ ΡΥ ποία ΟΠ 6 

Οαγββθαθ βρη Ποαν,, ΡΙῸ ἸΟΠΡΊΟΥΘ ἐχεῖνος ἀάνθυβα ν6] ᾿ποϑυίὰ 

ΤΙ υουτ πὶ «ποίου ταΐο ΒΟυΡ51 Π15. Ἰοοῖβ: Ζ 900. Ὁ 94. Σ 902. 

λήγω ΨΝΘΙΌΪ Θα5 ΤὈΥΤ 5, ἴῃ ααἰθτ5. ὁ ροϑύ νόθα] οι Ροβιία 

οπί, Αὐβίδυ τι ὉΘῚ ΒΙΠΡ]Π]ΟΘΙ Δ ΒΟΡΌΒΙΒ56. Γοϑί5. οδύ ΤΙ αΥ ΤΏ τ5 

τα 1 900, Ο 81. Ἑαϊζουιπ ρ]θυαιιθ (ρυαθίοι. Τυοο ίπηι: οἵ, ΠΕ. 

592) 6χ σομπϑιθίιπαϊπθ οοαϊοτ τη θ]ἸΟΥτ (1 οἷ ΑἹ λλ ροβιιθυπηΐ, 

πᾶ τα οηθιη 086. αποῦπθ ΒΘοσ 5. θη}: ἄλληχτος Π 080. .4 12. 

Ξ 152. μ 825: ἀπολλήξης Ο 51, ἀπολλήξωσι ν 151, ἀπολλήξειαν 

(ὸ 224, ἀπολλήξεις τ 106: μεταλλήξαντε 1 1517. 261. 209. -- ΟΕ 

λίσσομαι. 

λίσσομαι οἱ λιτανεύω νοΟΥΒΟΥ πη [ὈΥηι5. ΔΠρτηθηΐο ΟἹ- 

παΐαβ τθοθη τοῦθ. ΘΟἸΓΟΙΟΒ. ΤῸΤΘ. ΟἸΏΠΘΒ. ΠῸῚ Οχοθρίο ΤιἉΡΌΘΠΪΟ Ρ 61 

λλ βου ρβοιτιηΐ, απδιηατιδη ΘΟ ΙΟΘΒ. ΠΟ ΠΟΙ ΒΠΡ]]1ΟΘ μὰ. ἃ Πα οί, 

Ιη ϑηθίο Α, 5ὶ ΤιΆτΌ ἢ ααἀποίαἑ!ομθιὴ τθοίθ Ἰηςου γθίου (ν. Χ 414), 

οοπβίαηξου σϑιηϊπαίίο Γἀοΐα οϑί. Ἐδάθιῃ ἰοὶξαν γί] 6. τιϑτιβ, πιὰ 8 

γΡουτποί Δα ἔδδεισεν ἔλλαβον ἔμμαϑες 5Β᾽ 1118. 1056 ἀποατιθ ΒΟ ρ 51: 

ἐλλίσσετο Ζ 45. Φ 11. χ 904, ἐλλίσσονθ᾽ 1 δὅ85, ἐλλισάμην λ 88. 

ν 2318: ἐλλιτάνευε Χ 414. ἡ 145, ἐλλιτάνευσα κα 481. Αοοραπηΐ 
πολύλλιστος ε 445 οἱ τρίλλιστος Θ 488. ποᾶ 17 ὅ74. Σ 448 110 τ] 

ΤΠ 6] 1 65 Πα θθηΐ, δὲ λέσσοντο γΟ]]1 απ, ὈΥ Δ Θβου τη οαπὶ ἰΐα ΑΥἱδίατγ- 

οἰιηι ΒΟ. 558 ΠΙαγττΒ δα 1 574 Δαἀποίανου. --- Οἵ, λήγω. 

μαχήσομαι. μαχήσασϑαι ἃθὶ μαχέσσομαι. μαχέσσασϑαι 

ΒΟ Θ΄ πιὴ οβϑοί, οὐ συ αιητ 101 νοϑίθυθβ, ΠΟ τ) ἰοβἐ ΟηΪὰ 60]- 

Ἰορὶε Τὰ Βοομο ΗΚ. 808, οὐ ΠΥ αν απ ζανθυτιηί, ΑὐἸβίανο 1} 
ησ ΒΟ. 5556. αἰοῖέ ΘΙ αντηι5 δα «ΑἹ 298, βΒθρῖβ. “ΓΔμθ Β ΘΠ] 6 τ} 

οὐ Ναποϊσπιι βθοαίιβ μαχέσσομαι, μαχέσσασϑαι γγαθίμ]], απϊὰ 

τη 5. ΘΟΗγν Οὔ Οἵ Πὶ [ΟΙΤΩΪ5. απιὰ 8 ἴρ5886. ἃρπα Ἠοιηθγι οοΥΐα 6 

Βιηΐ μαχέσασϑαι, μοαχέσαι(τ)ο. ἘΧΘΙΏΡ]ὰ ἕσσ ΒΥ ΠΑ Όι 6. ΡΙῸ ησ τ0- 

Βυππίϑθ ἤδθὸὺ βΒυηὺ: 4 158. 298. 804. Β 8577. 80]. Γ 187. 254. 290 

9995. Ε 488. 899. Ζ 84. 184. Η 80. 291. 611. 5896. 1 82. 48. τ02, ΜΙ͂ 

216. Ν᾽ 118. Ρ 1406. 604. 719. Σ᾽ 59. 205. 440. Τ' 157. Φ 498. Ψ 6021. 

β 345. σ 89. 65. Ααας 0. 633, π01 ΠΌΡῚ μαχέσασϑαι Βα Θηΐ. 

μηδέ ἴὰ ἄπο νοράθυ]α αἰβιπηχὶ οαάθιη ταϊϊομθ ᾧπὰ οὐδέ 

ΔΒ Ἰοοῖβ: 7.19. Σ 1206. ΡΙΆΥιι5. ἸΟΟΪΒ. οὐῃ οδέθυῖβ δα] του θι15 ἴδ ΓΘ 
Οὐ πἰ θτ15. μηδέ Βουρδὶ ρτὸ μὴ δέ, χαοᾶ ἰπ ἸΙΌτῖβ. ορεϊπ!β. γα ταπο 

Ἠοπιουὶ Πίαϑ, 0]. 1. ἀ 



ΤΡ Ῥυδοίαδίιο. 

οὐ ἃ ΤἈΙΌΘΒΙΟ τοϑυϊπἴπτ 68: 4 509. Ε 249. 440. 006. 880. 5’ 111. 

Θ 8399. Καὶ 85. 289. 4 141]. Ν 48. Ξὶ 85. Ο 159. 816. 666. Φ 840. 
νήδυμος ἴῃ ἥδυμος τητίαί! ἴῃ ΠΙδθ πᾶθο βαηΐῦ ΘΧΘΗΙΡΪ]ὰ: 

Β ΖΚ 91: 187. Π 49. 955. 954. ἹΠΆ54. ρον 
νῴ, σφῴ 8ιι νώ, σφώ βου θοπάπηι οϑϑοί, ἴᾶτὴ ἃρπα νοίθυ 8 

σγατητηδίϊοοβ ἀπ ἑαθαίαν (ν. Γᾳ Ἔοομδ ΗΤᾺ. 819: ΗΤ]. 190). Οὐαὶ 

ΜΟΥ. 259 54. ἀοου νῴ, σφῴ τϑοῦϊαβ 56. ΒΆΌΘΥΘ, ἡποηἶα πη ΘΧ νῶι, 

σφῶι οτἷα Θπϑβθηΐ. [Ιἰϑατι6 ΒΟΙΡΒΙ: νῴ Ε 2190. ο 4158, σφῴ Α 514. 

«1 182. Ν᾿ 41. Ο 1406. Αοοραϊ σφῷν δ᾽ 62, αποα ρῥ]ογίαπιθ θα τον Ὁ 8 

ΒΟΥ Ἀν ππΐ, ΘΠΒΤΠ τι ἢ ΠΟΠΉ1]]Π1 ΠῚ οὶ ΑΥἸδίατοῃο οὐ Ηριο- 

αἴδπο σφῶν Παρ Θηΐ. 

ὅ οἱ ΡῬΙῸ ὅς οὗ πΟΠΠ1115 ἸΟο5. οοπΙθούπνα ΒΘΒΘΙ (Δα Ζ 90. 

Ν᾿ 561) οὗ ἄδθππο α. Ἠθυτηδπηηὶ (ΟγΡἢ. Ρ. 718) τθρϑυίπμι ϑυδί, ἀπο θτι8 

Ἰοοὶβ (Δ 211. ξ 8) οὔΐδτῃ ἴῃ [10 115 τηϑ τι ΒΟΡΡ 115 Θσ θα ΐαν: ΘΠ 6.) 

Τουτηδ) ΑΥΙΒΙΔΤΟΠΟ ργοθαίδηη [1586 αἸοῖς ὈΙαάγιηιβ δα α ϑ00. 

Τίδαιιθ. στὴ Ρ]Θυίβαπιθ τϑοθητ]ουτη ΘαἸζουτ ὅ᾽ οὗ ΒΟΙΡΒΙ οΟΠέΓἃ 

ΘΟαΙΟ65. [8 Ἰοοὶβ: Ζ 90. Ν 561. α 800. γ 198. 808. φ 4106. Οἵ, 
ΘΙ ΕΙΣ ΟΣ 

ὅ σφιν, ὃ σφῶι, 5[τ1118ἃ, ΠΟ ὅς σφιν, ὃς σφῶν ΑΥὐἸδίδγομιτ 
ΒΟΙΡΕΙΒΒΟ. ἴοι ΠΙαάγτηι5 Δα ΑΓΔ] 179, 556, 41185: ϑαπᾶθη τ ΟΠ ΘΙ 
ΠΌΤ ΒΘΗΡΟΙ ἴθ οὈβουνανθυιηΐ, Τύδατιθ. ΟἸΪΒῚ ρϑποοσατῃ ΟΟΩ͂Ι- 

οαϊὴ αἸΒουρϑη 1 ποΐαγθ οὐ ΒΟ ρ8ὶ, αὖ να]οῸ βου τ: ὅ σφε 

9. 2171, ὅ σφιν Α 78. 258. Β 18. 288. Η 820. 8607. 2 96. Ὁ 285. Σ 
258. β 160. 228, η 158. π 899. φ 145. ὠ 58. 458, ὅ σφισιν Ο 594: 
ὃ σφῶι Α 5806, ὅ σφωιν Ψ 281. Αοοραϊί ὃ χϑιεζός β 262, π0] οοτη- 

ῬΙΌΓΤΘΒ. ΠΟΤῚ ὃς ΠΑΡ Θηΐ. 

οὐδέ, ὉὉΪ Δανουβαίνδηι νὴ ΠᾶθΘτΘ νἹαθθαΐαν, αἰβιπιποὐϊπὶ 

οὐ δέ ΒΟΙΙΡΒΙ (απο ΠΟΠ1}115 ἸΟΟΙ5. ἴϑὴ Ηθυμῖ5. ΓΘοθγαί): «4 818. 

ὅ80. Β 419. 708. 726. 758. Γ' 215. 802. 848. 4 127. 411. Ε 188. 519. 
621. 6714. Ζ 3511. 417... 5.259. .427..450..09. 91εἰ2 940. 5 575. κα 

299. 815... 290. 487. 497. 504. 717. ΜΗ 6. 50. 1178. 2602. 404. 4060. 
ΝΊΟ. τῦ. 117. 848. 410. 510. δ52. 607. 045. 647. 087. 112. Ο 102. 400. 
106. 107. 601. 818. Ρ 1. 9. 24. 44. 866. 702. 109. Σ᾽ 182. 258. Υ 
112. «Ὁ 58. 164. 248. 806. 596. Χ 78. 91. 828. ᾧἁ 192. 511. 780. 868. ὦ 
25. 44. 418. 459. --- Οὗ, μηδέ. 

οὐδ᾽ ἕτ(ῳ, μηδ᾽ ἔτ(ι) ΒοΥϊρδὶ ρῖὸ {γα 15 οὐδέ τι), μηδέ 

τι) ὨΪΒ ἸΟΟΙΒ, ΠΟΤ Τ ΠΟΏΠ1]]15 ἰδ 8111 ΘαἸΟΓΘΒ, ἴῃ ὈΥτηῖβ ΠοΘ- 

ἀου]θίη (1868. 1864), Ιάθτὰ βοθιδηΐ: «4 194. 5715. 1 8714. Ν 121. Χ 

900. α 296. η 2178. χα 880. σ 408. τ 268, 848. ΟΥ, ργδθδίρυθα, 1 284. 
615. α 348. β 68: κ 18. λ 8398 δὲ χηαχίπηθ Μ 106, Ρ 687. ξ 149. 
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οὕτω ἴῃ πο νϑυβϑιιβ ἅτ βϑηςθηζίδο Τ6] 1 τπ|ῖ, Ὁ] σοαϊοιιπ δἰ 

ΟΙηπΐατη ἀπ Ὀ] ΕΥἸΠΠΟσ τ ΘΟΠβΘηϑιι Πυμηδίπ οὐαί: 4 507, Ε 240, 

Ν 295. 809. Φ 184. ΟΥ. μεσηγύ .4 570. ΠῚ 8906. 
πάρος γε οἱ πάρος περ ατπᾶἃ γλίοηθ αἸΒοθυ θη βἰηΐ, οχ- 

Ῥοβπαῖϊζ Νάποκ ΒΡΕ. 25 Ρν. 474 564. Εδιὴ ΤᾺ ΟΠ ΒΘοιἔ τ 8. ΒΟΥ 5] 

γε οοαϊοπμῃ διιοίουϊαίο δαϊαναηίο Ν᾽ 405, ᾿ποογία νοὶ] δάνονϑα Ρ ὅ87, 
Ὁ 201, περ δἄνοιβα Ο 250. 

προτί οἷ ποτί ἴογτηδ 8 Οἷ5. ἸΟοΙβ, ααΐθι8 τιγααιιθ νουϑαῖ ἃρία 

γαῖ, ἰζὰ αἸΒουθυ, π΄ 6Χχ δποίουίαΐο ορἐπηογιιηι ΟΟα]οττὴ ΠΟΥ] ΟΡΟΥ- 

ἰοθαΐ (ν. Φ 561: “ΜΗ 2738. Υ᾽ 420. ὦ. 880). 00] γαύϊοῃθ χηθίγίοα ποτέ 

ΘΟΙΠ Πα δία (Φ 507), ο ᾿ἰςΓΘγ 1 Ρ61 ΠΙΡΙῸΒ γα ἢ] ΟἸΗΪΒΊΙ. 

πρυμνή δαϊθοίνιηι 6586, πρύμνη δι θβίδηθινιη ἀοοοῦ Ηο- 

γοσίδητι5 Δα Ε 292, “πδπὶ ΘΟ 6) ΟΌΒΟΙΨΑΙΘ ΟΟμδΙ πη ΒΟ ΚΙΚΟν ", 

ΝΟ, 4111. Τὴ ΘΟ τι5, βῖνθ Τούτη Πα τι νηῦς Βα Ὀδίδηςνι δα- 

αἸΐὰ οδί βῖνθ Βιρ 0] ηδα οδί, ΒΘΙΊΡΟΥ ἴοτο πρύμνη βου ρίαμη Θχϑίαϊ 

(γ. 1ὲ Ἔοοπο ΗΤᾺΚ. 847). Νϑαιθ ποραῦὶ ροίοβδί Π]|δη ΟἰἸΒΕ ΠΟΙ ΟΠ ΘΙ 
ὉἸΠΠΟ]ΘῚ 6586 (ν. Θ 475. Ξὶ 82. Ο 104. Π 124. ο 285: οἵ, οὐΐδπι 

ΒΕΚΚον ἨΒΙ. ΠΠ 44) οἵ ρᾶγιμι τς] 6ῖὴ. [Τίδαπιθ ΤΔΙΌΘΠΙ ΘΧΘΙΡΙΆΓ 

ΒΘΟαΓ5 ΒΘΙΏΡΟΙ πρυμνή Β0}1051, 84 απδη βθηςθηἑ αι Θἐΐδιη Β6Κ- 

Κοῦιβ ΗΒ]. 1 179 (ἃ. 1860) ρϑυνθῃΐββο νἱαθίιν, πρυμνή ΔαΙΘο να πὶ 

δδύ ἢἷ5 Ἰοοΐβ: Η 388. Καὶ 85. ὅ70. «4 600. ΠΗ 403. Ν 888. 762. ΚΞ 51. 
Ὁ 248. 485. 104. 722. Π 2806. Τ' 185. β 417. μ 411. ν 75. ο 206. 229; 

ΒῈ ΒΘ ΔΠΕΝΙ σ]θθὴ ΟὈὐ πού 15: «4 409. Θ 475. Ξ 82. Ο 885. 124. 
.Σ 10. 447. ο 285. Οἵ. οὐδ ν 84. 

πρῴρης (μ 290: ν. οὗϊδιη ν 84), Ππρῳρεύς (ϑ' 118), χυανο- 

πρῴροιο (Ὁ 698. Ψ᾿ 852. 878, ε 482, 599. χ 127. } 6. μ 100. 148. 854. 

8 511. χ 4605: οἵ. χυανοπρῳρείους γ 299) μ61 ῳ ΒΟ θΘηδ, Θ586 οοΘηδοΐ 

Ὁοδοὺ Μόν. 8586, οαἱ δαγουβαῖαν ΒΘΚΙΚΟΥ ΗΒ]. ΠΠ| 48 54., απ] ἰδπὶ 

1014, 1 178 5ᾳ. ὁοῃζθηάθγαῦ ὁ Δα βουιρύπηι ΟἸἰ 6 πα ππ 6586. ἘΜ Ι- 

ἴοτο5. δηΐθ ΤΙ ΌΘΠ ΠῚ ὦ ΒΟ ρβογδηῦ; [ἃ ἤοοπο, Νάποκ, ΚΙΤΟΒΠΟΙ 

ὁ ΒΕ ΒΟΥ ΒΘ τ π τὰ 1006, απδη ΘΡῸ ΠπΟα 6. ΘΟ 5. 511Π|, Θἰγτηο- 

ἰορίοα ἀποί!. ἃ ἴῃ ΘΟΟΙΟΙ  τι5. {γα ] πτὴ 510, Οχ ΤΠ ΤΌΘΠΙ 5116 {10 

ῬτοῸ οουίο ᾿π 6]1601 ποπ ροίθϑί. 

πω οὗ πως ΟΠ ΒΘΟΙΠΘΠΠῚ 5] ΡΠ] ΠΟ ΟΠ ἢ, ΟΝ ΡΊΤΘΓΘΙΙ, 

Ἰποουΐα ν6] δάνουβα οοάϊοασῃ ποίου αἴθ πὼς βου θοπααμη ἔα ΠΙΒ 

Ἰοοῖβ: Β. 419. Γ᾽ 802. 806. 4 284. ΜΙ͂ 270. Σ 518. Ῥαθιίο ἀ6 Πῖ8: 
ΙΒ 559. ἢ 148. Ρ 422. Χ 2170. 

δαέω ΨΘΥΌΙ ογτηδθ. οοτηροβίίαο (διαρραίουσε μ' 290, διαρ- 

ραίσει 1 18. β.49, διαρραίσουσι α 251. π 128, διαρραίσεσϑαι 2, 855, 
διαρραῖσαι Β 4718... 1718. Ρ 1217) ἴῃ ΘΟΟΙΟΙθι8. ΤΌΓΘ ΒΘΠΊΡΟΙ ΡΘῚ ορ 

ἀξ 



1Π Ῥγαρίαίο. 

βουρίαθ βιπί. ΔΥἸ βία ΠΟ. Θ᾽ ΙΓ ΟΠ ΘΙ ΠῸῚ ὈΙΟΘαΐδιη ἔπῖ5536 αἸοΙ Ὁ 

ΤΙάντμτβ ἃ 7 78, απ οατιϑα ἐπὶ, οτη Τὰ ΠΟΘΙ ἴῃ Οᾶγββθα 9 

ΒουΙ θοτοῖ: ἴῃ ΠΙααθ. δα τυ] ποι οθίθγοσιιμ ΘαἸζουτμ, απ] ο0 801- 

γανουπηΐ, τ 1. 
σφῴ: νἱάςρ νῴ. 

τάρ ν6] τ᾽ ἄρ: νἱάθ γάρ. 

ταρφεῖαι (Τ' 851. 559), ταρφείας (Μ΄ 158) οἴπὴ ΠΙΟΠΥΒΙῸ 

ΤΉγαοΘ. οομίσα ΟΘΟΘΙοΘ5. οὐ Αὐβίδγομπιη Ρ]Ὸ ταρφειαέί, ταρφειάς 

ΒΟΥΊΡΒΙ ῬΓΟΡἕρυ ΤΟΥ 5. μηᾶ80. οἵ πθαί, ταρφέες, ταρφέας, ταρφέα. 

ΔΙθοσμι Γαοϊπηί ΒΟΚΊτου 2, ΝάπΟΙς, 411. ΟἹ, ϑαμεῖαι. ' 

Τοῳάδες. Τρῳός (τμᾶ8ο6π]. ἃ 291) 5ΟΙ͂ΡΒῚ ϑᾶθιη σὑϑίοηθ 

4πῷ δωφαί, Τρῳαί. 

υἷός ΠΟΙΉΪΗΪΒ ΠῸΪ ῬΥΪΟΥ 5.808. οογγθρία δϑϑοί, στϑοίϊπβ ὑός 

ΒΟΥ ΘΠ απ] Θ556. ΡΥ πητι5 ἀΠοοα ΝΆιΟΚ ἴῃ ΑΥΙΒίορ ἢ 15 ΒΥΖ. ἵγρτη. 

Ῥ. ὅ8, οαἴπβ βοηίθηζδη 6Χ ΘαΙΓΟΥ  τι5. ἃμΐθ 6 βθοῦ{1 απ ΚΙΤΟΙ- 
ΠΟΙ οὐ ΕἸΘΚ (αὶ ὄος, ὄον. ὄε βουῖρϑβιῦ). ἘΠῚ Ἰοοῖβ, ααθτι5. ταῦο 

τηθίγοα, ροβύπ]αθαΐ, αὖ Φ γοο 815 αθ]ογυοίαν (4 473. Ε 612. Ζ 150. 

Ἡ 471. 184... 200. Ο 244. Ρ δ15. 590. } 270), Δοοραθθαηΐ 11, ατ]- 

Ῥτ5. Ῥ61 οοπθοίασαιη σνοοα θυ] πη ἀπίθοθθηβ ἴα τηπίαύπμι Θυϑῦ, 

τἰξ ΘΟΥΤΘΡΕΪΟ ΡΥ]ΟΥ5 ΒΥ Πα 6. υἷός ΒιυιὈβίδητν1 οἰποθυθίαν, απ] θτι8. 

Ἰοοῖβ. ᾿ρ515. ἀποαπθ ἐ νόθα] θη ΚΙΡΌΠΠΟΙ οὐ ΕἾΟΙς ἴατθ ἀθ]θνθυιηΐ: 

«Αἴ 489. Β δὅθ6. Π 21. Τ' 216... Ψ 678. λὁ 418:. Δ06 6] 55 212. (Β6- 
Ἰααὶ, αποᾶ Ναιοκίπβ τηπίαν!ς, δέγησ᾽ υἱός ΜΙ 351.) -- υἷε 

(απο Ζ 117 ΒΟΚΚΘΟΙ ᾿πηιηθυϊίο ἴῃ υἱῷ τηπΐανθυαῖ) 9Χ βϑηΐθηία 

(ἀοἀοίοα!] Ηουτηδπηὶ (ν. δα Δ 273) Ρ1Ὸ υξεῖ ΒΟΥ͂ΡΒῚ ἱποογία φαΐ δα- 

γοῦϑα ΠΌΤΟΥ ἁποίουϊταΐθ Π15 ἸΟΟΙΒ: Σ 458. «ὁ 94. Χ 5802, λ 279. 

ξ 485, αποά δηΐθ τη ΚΙΡΟΠΠ ΠΟΙ οὐ Ναποῖς Γθοθυτπΐ ϑααάθιη γἈΈΠΟΠΘ, 

ππ8ηι ἀπὸ ἰοθο (8 791) ΟἸἼΠ65 ΘΟΙΓΟΡΘΒ ΒΘΟΆΓΙ βιιηΐ, υξέε Ρ1Ὸ υδεξ᾽ 

ΒΟΙΡΒΙ 6Χχ ΝΠΟΚΙΪ οὐμοπαἀδίίοηθ Σ 144. --- υὲόν ἴῃ ἰογίϊα 5666 

ΠΘχϑιηθ ὁ πθίαψπθ ἴῃ υἷα τηπίαπατππι 6586. ραίαὶ Νάποις ΒΡί. 26 

(1880) Ρ. 211, ἰδιηθη 'ρ86. πὸ τηπίανογαί θυϑθίου Ρ' 80, απὸ 060 

οιμθμἀδίϊοπθι ΒᾺΡΠΘΒΠ ἃ 60 Ριοθαΐδιη ἴρ856. ΤΘΟΘΡΙ. -- Νοπάππ 
ΔαΤΩΪΒῚ ΘΟΥΓΘΟΙΠΟΠ ΘΒ. 58 115 ΡΓΟΌΔΌΙ165, ατιὰ5. ΟΠ] 6] 5. ὅθ Π]Ζ6. ΡγῸ- 

Ροϑβυῖ ἴπ αἰβριυίαίίομθ «(6 τϑοομα ΠΟΥ θτι5. απ βάθη ΠΟΙ ΠΤ ΠῚ 

ἴῃ -ὺς ΘΧΘπης απ [ΟἸΤηΪδ΄“, απ ᾿ηβϑνυία οδὲ ΟΟμπη θη ΟΠ] 0115 Ρἢ1-- 

ἸΟΙΟΡῚΒ ἴῃ ΠΟΠΟΥΘ ἢ 50 (8 11{Π| ΘΒ] ΟΙΟΡΌΣτ ΟΥ̓ ΡΠ Βυν ΔΙ ΘΗΒ15 ΒΟΥΤΡΙΒ 

ἃ γοίθυ θτι5. ΒΟ] θτ5. (ΒΘΙΟΠ πὶ 1887). 

φής 2. 5ϊπρ'. ᾿π4. ῬΥΆ65., ΠΟ φής, ΟΧ Βοηςθηΐ8, Ε]Π]5]61 ΒΟΥ Ρ 51 
4 851. Ξὶ 206. Ρ 174. φῆς Ε 418 οδὲ πηρθουδοξιμι. 



8 9. Π᾽)6 οοπίπποῖϊνο οἱ ορίαςνο ἰπΐου 56. τηπία!5. Τ1,1Π| 

5. 

ὯδΘ οοπὶππούϊνο οὗ ορύδζινο ἰηΐθυ 56 ται ϊβ. 

ΝΟΠΠΠ]ὰ6. ΤΟΥ. ΘΟΠΪ ΠΟΙ οὐ ορίδίν! ἴΐὰ ΘΟΙηρα ἴδ 

δαπΐ, τπιὶ ἴῃ ΠΠΌΥΪΒ πϊδητι ΒΟΥΡΟΒ [0116 πέρ 56 τη θηΐαγ. Τίδατιο 

ἴδ Ῥεϊάθιη νἱ] ἀΟοΥ ΘΟΘρουπηΐ ΡΙῸ ορίδε 5. ἴῃ τ-οιμεε ἀθβίῃμθη- 

ΕΠ τπ|85 σΟμΪπποῖνοβ ἴῃ τῶκεε τοδί τςιθυθ, πα] ταΐϊο σ,διητη ]οἃ ΘῸΒ 

Ροβέιμ!αθαί, οαΐτ5. τοὶ Θχθιηρὶὰ οΟἸ]Θρουπί Τἃ ροπο Ηἴ]. 250 οἱ 

Οονοὲ ΜΟιν. 840. 8175. Νὅδο τηΐητ5 ΠΕ ΓΘΙΒ που 86. Β]Π1165 5δπηΐ 

ὉΡ δεν ἴῃ -εέης. -είη οὐ ΘΟΙΙΙΠΟΙΨΙ ἴῃ -ἥης, -ἤη Θχϑαπηίθβ, ρῃΓᾶθ- 

ΒΟΥ ἢ ἴῃ οἷβ σα οῖθτ5. οὐ δα] ΠΟΙ θτι8, ἴῃ ἀπ] 115 ΘΟΠ ΠΟ ν 8 ΡΘῚ 

πείης, -τείη ῬΘΥΙΡΟΥΆΠῚ 5ΒΟΙΌΪ βο]θῖ, αὰὰ αἴθ τὸ ΡΠ] τι. γΘΥΌ5. ΘΡῚ 

φῬυδοῦ. Οα. 82,1. Οποᾶ 51] α οαοῖν τι 5 Ηθύτ ἅππ Οραβο. ΠΠ 592 

ν ἱ εἶναι γϑίογθηι ΘΟμ πα πο πη} εἴη γ6] ἤη ΠΟΠΏ1]115 Ἰοςοῖ5 (ΕΠ 940. 
1 345. Σ 88. ο 448. ο 86) ὁΧχ ορίαἰϊνο ΤΟ ἤθΟΥΘ οοηδίπι8 δϑί, ΠΟ 

«θ᾽ ΐανὶ ἀποθτι5 ρυἸου θτι5 ΤΟ οἿ5 ΘΔ ΠῚ ΘΟΥΤΘΟῚΟΠΘΙῚ Δ ΟΟΙΡΟΓΘ: 5864 αἀποα 

Ἡφιτηδημτ5 ἴῃ σα ἷο το] πιθυαΐ, αἰγαμ εἴη ἃῃ ἤη Ὀγαθβίαγθί, μπηῸ 

ἴα αἰ] αν μοί, τπὖ΄ ἤη Ργδθίουγοίασ. Τἴθὰ ἀπο ΟΠ β{1πῈ 

δ᾽ 092 Βου] θομ πη ρΙΟροβιΐ, φελείη. ΟῚ ΠΘΡῸ ὈΘΗΘ ΠΥ ΘΗ ΠῚ 6586, 

5686 φελήη βου! θοπάπη ραΐο. ΟΟππιποῦνὶ ἴῃ -ῆς, -ῇ οὐ ορίδεν! ἴῃ 
τοις. -οὐ ζουτηδ 6 αΙΙΒΙΠΟ 81 ΤΉ] Π115 ᾿ΠΐΘΙ 56. 51 Π1165, [ἈΠ] 6} ᾿ρ886 απο- 

646 ἃ ΠΤ ΑΥΠ5 ΠῚ ΤΆΤΟ ῬΘΙΙΪχίδθ 5πιηΐ, ΟἸαἶτι5. ΘΥΤΟΙῚΞ ΘΧΘΏΊΡΙα ΠΑ Π65 

ἀρια ΤιἈτοο ΐππ ἴῃ ἰηα]ο6 Οάγββοδθ Ρ. 847. Τίδατιιθ θὰβ ΠΟΘ τ6 

ἙουΤη5. Δ τῇ] οηθιὴ Ἰορίοαμη οἵ σγαιτηδίϊοαιη ροΐπιβ ἀπᾶτῃ 86 

ἤθη ΠἸτΟυττη ΟἰἸΒΟΘΓ 6 ΠΟΙ τηπιητι5 ἃ ΤΙ Θυβο ἶο, Ηθυτηδηηο, ΒΘ Κ- 

ΚΟ, 4115 ΟΡ τη ἰπ 6 Βπιβοθρίμπμῃ θϑί. ΡΥΆΘΟΙτ 6 5πηΐ Ηθυτηδηη] 615- 

ΒΘ  Α ΟΠ 65 9,616 ἸΘ Ίθτι5 απ] θπβάδγῃ 511 ΠΟ Ὑ 1115 ΒΘΥΠΊΟΠΒ ΗἨΟΤΘΙΙΟΙ 

Οριιβο. ΠῚ ῥ. 18---ὃ8. ΤΆΠΘη. ΠΟῸῚ ΟἸΠΠΪτ15 ἸΟΟΪ5. ΤῊ] ΡΟ βαβιῖ, 566 

οἐοία ΘΧΘΙΠΡΙΟΓΊΠ 1016 οοηρ δία δὲ, απαηίπμ μοί, αἰρϑβία Ῥά1|10 

αἰνθυβαβ ἸΘΡῸ5 46 πιϑῖι ΤΠ ]ΟΥΠ ἃΡΠΟΒΟΘΙΘ ΤΗΪΠΪ ὙἸΒῈ8 8511. 86 

4165 βἰηΐ οὐ ααϊθιβ Ἰοο15 ΔαΠΙθΘηδθ {πουϊηΐ, πὰπὸ ὈΥΘΥ ΟῚ οχ- 

Ῥ οαΌο. 
1. Τηϊξτη ἔδοϊατη ἃ 6ἷ5 βθηΐθητῖβ, απᾶθ Ρομαθηΐ ἀ6 νοῦ Ὸ 

ΦΠῈΘΟ (ΘΙ ΡΟΥΒ. ῬΥΔΘΒΘΗΓΙ5. ν 6] ἐπ{αΤ]. 

ΑἹ Τὴ βϑηΐθης 15 ΠπΆΠ 15 οὖ Το ρΟΥ] θτι5, απ] 015 ἀοοθαπηΐ 

6816 βθηΐθηίδθ τυ] αὐϊναθ απᾶ6 ΠπΆ] ΘΙ δ ΘΙ ΡΟΥΆ]6 ΠῚ στη ΠΟ Ηΐ, 

. Ὁρίαγτι5. ΠΒΌΤΡΑΙΙ πὸη ρΡοίθϑβί, 81 τοΐα βοπίθηξα βρθοίαί δα ΓΘ ρ118 

ῬΓΔΘΒΘῊΒ. γ61 ἔπίπιττη. Τδαπθ ΘΟὨ Οὐ απ 5ΟΥΡ5Ὶ δαγοῦβα ἃπΐ 

οἸποονία οὐαϊοττη «ποίου! ἐαΐο 



ΤΥ ' Ῥυδϑίαδίϊο. 

1. δαϊθοίαᾳ ἄν γ6] χὲν ραυίίϊοι!α ΠΪ5 ἸοΟΙΒ: 1 112. Ρ' 506. 

Ω, 117. β. 198. ε 878. « 856. ν 402. π 282. 297 (οἴ. β 58 Ἰητἃ 580 .}). 

τ 490. χ 444. ψ 185. ὠ 582. (Αοοραϊ «Ῥ 127.) 
2. πὸρ ϑαϊθοίᾳ θαᾶθη ργίίουϊα: 4 265. 9544. Η 540. 

1 945. Σ᾽ 68. :5}. 8 9574. δ 250. .χῷ 9599:  ΒΟΙ ΒΟΠΠΟΙ ΗΠ ΠΤ 

ω 8544. Βοπδίαί τηῖτα ἸΟαΠΘΠΩΙ τα ὦ 354, απ, 81 Ηριηδη- 

ΠῚ ΒΘΟ ΠΔΥ͂Β, πη 6116 ΡῈ 5. ΘΧ ΒΙΠ]Π ΠῚ Θ. ΘΟΙ ΘΧΘΙΏΡΙΟΥτιη, απᾶ6 

580 Οὐ 2 ρΡοϑε!. 

8) Ταϊθυτορ αἰ ναυιη πᾶ6 Ιου ίτη ΒΟ μι ΘΗ ΠΤ τ], ατιὰ 8. ΡΘΙ 

πυροίαχια 86] γϑυθατη ἈΠΟ πΟα τϑίθυτι ταν, ἀπ ]6χ οϑί ΘΘΠΤΙΒ: 

1. ππηπιη] Θάστη, πὰ 6 Δ εἶ ψ6] εἴ χεν ᾿ποὶ μ᾽ θηΐθα ορίβ 0 6} 

δοπεϊποπί (γ. Τἀηρο, ΠΘι Ποιηιου. ΟΘΌγδπ ἢ ἃ. ῬΑΥΕΚΘΟῚ εἰ [1872. 

1819] Ρ. 80): ἴῃ 6ἷ5. σΟμ ΠΟ σ πΠὶ ΒΟΡ5Ὶ Ε 279. Η 243. ε 411 86. 

ΝΥ 
2). αἸζουτι ΘΆΤπ]η, ἧπιᾶθ Πιβίϑ) πα Οϑἐ ποτ Ομ ΓΙ ποηΐ (Υ. 

ΤιηΡῸ Ρ. 200): ἴῃ 615 ορίαςίντιμι οὐ χὲν Ομ ππηοίπιτη Τ6 6 π|: “2 792. 

Σ 5308. μ 114. ξ 120: οοπίπποίν τη τοδί), Χ 246. 

ΟἽ Τὰ βϑῃίθητβ ΟΠ] ΟΙ Ομ] 115. οὐ ΘΟμΟΘΒΒΙν 5, απ 15. 80- 

οοαπηΐ βοηΐθηίδθ το] αἰϊναθ δὲ ἰθιηρουα] 65 (ΓΤ ὅ5. Ν 5820), απ88 

ΟΠ ]ΟΙ ΟΠ θτὴ ΟΠ ΠΠΘΗΐ, 

1. δΔαἸ]θοία χὲν ραυτΊ!οι]α, ἸΘΘῚ ΠΠητπ|8 Θδύ τιβτὶβ ΘΟΒΙπ ΠΟΕγΙ; ἴζὰ- 

ἀπ. ορίϑθνιμ οτπὶ χὲν Ομ Πιποίπτη ἴῃ ΟΟΠ ΠΟ ὐ στιὰ τηπίαν! ὨΪ5 

Ι00158: 441 549. 1 597. Χ 551. η 59. λ 149. ξ 188 8568. ο 21. 448. φ 948. 

ὃ. ΑἸΠΒ ἸοοΙβ ορίαζιντι ἀθίθ μαἹ ροϊθδί θα ὑϑΈΟΠ 6, ατι8}} 

Πρ εηδηπτ5. Ορτιβο. 1131. 84 56. βιϑηΠοανῖ, τιΊ ΠΥ ΡΟΙΠΘΒΙΒ. ΤηΔΡῚ5. 

᾿ποουΐαᾳ οἰβοίαςαν, Ηπὸ τϑίρυθηα. βαπὶ ορίδ!νἹ οὐπτὴ χὲν ΘΟΠΪ ΠΟΥ 

Ῥᾶπος Θχθρ]α: «4 60. Καὶ 807. Χ 220. Ψ' 846 (ἢ). μ 845, ορίδεινι 

ῬΘΙ 856 ΡΟΒΙΠ νἱχ ματα: Γ ὅ5. 4 386. Ν' 820. Ρὲ 651. Ψ᾿ 4904. 894. 

« 414. Σ 280. 8.139. ο ὅ45 (6χ οι μἀδ 06). ο ὅ99. ΑἸ|8. τ ΌΟΠ6 
ἀοίθμαϊτιν .17 5889. Αὐριπθ 15. ΠΟ ἸΟΡΊΟΙΒ 5664. ΠΠ ον 15. ΘΟΠι-. 
τηοΐτι5. ΘΟΙ ΠΟ στὴ ΒΟΙΡΒΙ Καὶ 540. τ 511. 

12)) Τὰ βϑιῃίθηἝβ. το] 115. οἷβ, πᾶ πρᾶπθ ἤηδ]θηὶ πΘα 6 

ΘΟ ΟΙΟΠ] ΘΙ σὰ Πα Θμΐ πθῆτθ ΟΠ Πἶη0 βοηΐοηΐδθ Ἀ]1Οπ] ἀπΐθ- 

ὁΘαθητ ν6] Βα πθα πθητὶ Ἰορῖοα ταίϊομο Βα πιηοίαθ βϑαπί, ορίᾶ- 

{ντι5. ΠΟ παροὺ ἀπὸ ΟΠ ἀδτητιν, οὐϊδηη 51 τοί οοηβίγ 0 γϑγ- 

ὈοΥτΠ, πὶ ΔαἸθοίαθ γ6 1] ἰηβουΐαθ βϑιιηΐ, Δ6 ἐθιηρη5. ῬΥΆΘΒΘΗΒ. 6] 

Ταΐασιη βρθοίαί. Τί ΡΟΥΘ 5 Ἰρὶταν ορίας νι οὐ ἄν γν6] χὲν 60}- 

᾿απούμιη [18 ἸΟΟΙΪΒ: «4 04. Ε 192. Ζ 458. ΗΙ 251. Θ 291. Καὶ 166. 1171. 

Ξ' 241. 299. Ο 730. 788. α 2954. β 58 (ΠὉ] ὅς χε βου θοπαπμ). γ 519 
(1 ῸΙ χε Ρ6 1. οοπίθοίασαιη τοϑυϊπἴπμι). δ᾽ 107. ὅ600. ε 17. 142, 100. 



8 9, Τὸ οοπίπποίίνο δὲ ορίαϊνο ἰπΐθι 56. τητι 18. ἰ ψὴ ὁ 

ε 190. χ 484. λ 800. π 251. ο 140. 86 (1 Ηθιτηδππιβ Οριιδο, 11 92 
οοηϊπποξίντιπ ροβίμ]αί). υ 583. ὦ 190: -- ποὸὰ δαϊθοία χὲν ραν - 

οὐὰ τηα]ο ταγπι8, πο ποὴ τηΐτιι οϑῦ: Χ 8548, [γ. 519]. 

ΤΠ. ϑοαπαηΐαν θαο βοηίθπίϊθ, απᾶθ ροπθηΐ ἄρ νουθο ἁἸαπο 

ἐθιι ρου ργαθίθυϊεῖ, ἴῃ αἰ θτι5. ἸΘρΘ σγϑτημηδίϊοα. ορίαςίνιιβ ροϑέπ- 

Ἰαΐασ: Βα ΠΟΥ Θὰ. ταὐομθιη, πὰ ΠΟΠΠα πη τπιᾶπη ὁ πππούντιβ ἀ6- 

ἰθπαϊξιν, οχροβιῖ (αἰ. Ἡθυτηαπη Οριιβο. ΠΠ 21.--929, 

ΧΑ) Τὰ βϑηΐθηἊβ. ΠΠΔΠΌτι5 

1. ορίαίίντιμη τ Πα πὶ ε 400 (2), ὀομίνα. ΘΟΟΪΟΘ5 ἀτ ΟἸΠΠΘΒ δ 

ΟΡ ΕΟ 50.081 Β 4. Καὶ θ08, 0. 25. 598, χ( 05. 

9, Θομ ππούϊν τι ΤΟ] απ, ἀπ] 6ὺ τότ αταθοουτπη, απθηὶ Ηου- 

τη  Πηπ8 1. 1. 98 ἀϑβουρεῖί, οορτέαςατη 6 ΡΥ θθυτο [ΘΙ ΡΟΥΘ. πὰ ΡΓ86- 

565 {γδη5ου"Ἱ νἱαθθαίαν: Ν 0649. «109, χ 94. ξ 898, π 809. τ 297. 

ἨΙΪ5 Ἰοοῖβ απὸ ᾿πίου βοπίθπείη πα] θη) οὐ ἐθηιρι5 Ῥγα δ θυ πιπι ἴη- 

ἰουϊοοέστη δ ραν οἰρίππη ἈΠ] απο Ῥγδθβθηβ, (πὸ 5 ρ Ποαίαν Ἰο- 

απθπηίθη ἴῃ αἰθβουρίοη6. τοὶ ργαθίθυϊαθ ΘΙ ΠΟΤ ΤΊ, αι {ΓΔ 5110 

Εἰ οχ οὈ]απα απᾶπὶ αϊοίπητιβ οὐδ ϊοπθ᾽ ἴῃ τθοίαπι (ν. ξ 838 δὲ οἵ. 

4 808. Ψ 855. 9) 175 βᾳᾳ. α 40). 

᾿Ἀροράπηῦ 11 Θχθιρ]α, ἴπ απἰθαβ οοπίπιποίνιιβ 5ἰρηϊ- 

Ποαὲ ΘΟΠΒΙΠπτη. απὸ απ πα ἔδοῖββθ αἸοῖταν, δεΐδιη Δ ῬΓΆΘΒΘΙΒ 

ΤΘΙΏΡΤΙΒ ΡΟ  Π6γ6: ΑΔ' 158. Ε 128. 1 99. 495. 691. Χ 282. 9.580. λ 94. 

ν 808. π 2954. 

9. ὙΠΠ]οβαπι ρυίανουπη ΘΟ πποίντιη 2. δδ0, 

Β) Τὰ βϑηΐθη 15 {ΘΙ ΡΟ ἈΠΌ τι5 

1. ορίαζινιιβ οι ἄν ΘΟΠΙΙΠΟἴτιβ ΠῸΠ ἔρυ ΘΠ πι5 οδύ: ἰἴδαπιθ 

ΤἊΙΘ ΒΟ πὴ βθοπίιβ ἐπήν ἴῃ ἐπεί τηπίανὶ β 105. τ 150. ὠ 140, δ 

απα τ ν. οἰϊΐδιη Ἡθυηδπη Οριιϑο. 11 84. ΟἿ ᾿ηἴντὰ ΠΠ1 4. 

2. Οὐππιποίντι Ξ 5292 ἀοίοηα!αν θο, αποᾶ Ἡριτηδηπι 
1.1. 27 αἰεῖέ, ἀνδρῶν τρεσσάντων τιῃΐνγοῦβθ Ἰοἴπη 6556. Ρ]Ὸ ἐν 

τροπῇ μάχης. ΑἸΙΟ Ἰοθο ὁοπϊπποίγιιβ Ροβί πι5. δϑέ, απῖα ΘΟΙΒΙ ΠῚ 

Θ΄πιβ, 4 απὸ παυτγαίαν, οὔ πη Δ] ῬΥΆΘΒΘΙΒ ἐθιηριιδ ΡΘυ πού: Σ 190. 

ΟἽ Τὰ βϑηέθη 5 Ἰπ θυ ΟΡ ΓΙ ῚΒ 

1. ὁομἰπηοίϊντιβ ξ 520, ο 5800 (πὶ οοα 665 ᾿πέρι 56 αἰβουθραῃτ) 
τοοῖΐθ 56. πάθοι ροίοβδέ δὰ υδίοηθ, ατιὰ βιρτα ἴῃ βοηξθητ 5. ἢπὲ- 

1ἰθ5 (44, 2) πϑῖ5 βιπι: Θαθιν Ππέπασττη ἀοίθπαϊιν υ 386. 

2. Οομῃίνα οοαϊο65. ορίαξίντι βουῖρεὶ Ξ 105. Ζ 650. 
1)) Ἐ βθηΐθῃ! 5. ΘΟΠ Οἱ Ομ] τι5. ἸΘρ τη πιϑτι5 ορίαςνὶ ποι 

Δαϊθοία, χὲν ραυ  ου]α ΘΧΘΙΉΡ]α Αἰ ΟγΘ. ΠῸΝ οϑῦ πθόθϑβο: ορίδεϊνγιτη 

στη ἄν γ6] χε ὀοπίππούπμπι Β ὅ98. ΤΙ 3887 Ῥ6η6 δχρ]οανὶε ΤΔΠΡῸ, 

Ἠοτῖθν. ἀθΌγαιο ἢ ἃ. Ῥαγέκο] εἴ, ρ. 909. 906. 



εγν1 Ρυδοίατίο. 

11. Βοβίαί τουίππιτη ΘΘμτι8, ἴῃ απὸ οὐ Θἃ ϑβθηΐθηία, 86 

4πατ 11 ΡῸ. Πγροίαχίη γον, ᾿ρ88 Ρ61 ορίαζίντμη ργομπ τα ΐδ 

εἷτ, οὐΐδτη βοηΐθηία Βα Ὀπιποία πιγτὸ ορίαςντη Παθροί. 

ΑἹ πὰ βοηΐζθη 5 ΠΠΔΠΙτι5. ορίαςν αὰὴ το] Ὁ 71. Ω 149. 

8 τὸς ἴῃ ΤΘΙΠΡΟΙΆΙ 7. 504. Τῃ οι ροχ ΠΠτι8. βθηίθη 8 ἐπήν, απο 

ΤΠΙΘΥΒΟΉΠιΒ Οτίθοῃ. Οὐϑιηη. 8 924, 8 ἴῃ ἐπεί πιζαν! ᾿πθθέ, οὐμπὴ 

ορίδενο ὑθ]απὶ 7 208. 2. 2217. δ 222. οἵ. βαρ Π 8,1. 

ΒΒ) Τὰ βϑῃηΐθῃ 5. ΘΟΠαΙΟΙ ΟΠ] 115. δ Οἷ5. Το ρΟΥ ἈΠ π8 οὐ γὸ- 

Ἰατῖνῖβ, πὰ ΘΟΠ ΠΟΙ θη ΟΠ ΠηΘηΐ, 

1. ορίαϊνιμ 061 586. ροβίξιπη ΤῸ] πὶ Θ 25 (ὅτε), χε ἴῃ γε 

τηπίαΐο ΟΠΘ0] ο 228: 

2, ορίαζίνιβ οπ χὲν ΘΟΏΠΙΠΟἴτι5 ἸΘοῚΓα} ΟἷΒ ἸΟΟΪβ. ΠΟΒ 

Ῥοβίαιδηῃ Ἀ11] νἱνὶ ἀοοι οοπίθούτνῖβ τοιηρίανογιηῦ, Πληρ8 (ΗΟΙΠΘΥ. 

ἙΘΌνδποἢ. ἃ. ῬΑΥΓΚΟΙ εὖ ᾿. 187 566.) 8:0 ἱπα]οῖο ἐδοίαντί: 8 1298. 
Ἑ 218. Ζ 50. Θ 190. 205. 1 141. 288. 445: Καὶ 881. Ν' 288... 1.922. 

ᾧ 598. β 10. ἡ 815. 9 85ὅ8. ν 8589. τ 589: [οἰΐδιπ βὶ 248, 81 νοίιβ 

ΘΟΥΓΘΟΙΪΟ -- ΔΟΟΙρΙ απ]. Δοοοαπηΐ ἴῃ βοηίθη 5 το] ν!5: β 54. 

π᾿ 899, φ 162. 



ὑαὐδ!οριδ ΠἸΌΤΟΤΕΠῚ 

ΑΙ Βδορίτ δ Ἰοιιᾶ δι δ τιν. 

Ἃ -Ξ οοὔοχ ὙΘπδίμ5 π. 454, 5860. Χ- ν. 18 Ποομο ΗΤᾺ. ρὑ. 458. 

ΑΥΡΥ. -ς οοὗθχ ΑἸΠΓΟΒΙΠ15 Ρἱοίιϑ, βᾶθ0ο, Ν νθὶ] Ὑ1Ι: ν. [ἃ 

Ἐοομο Η ΤΙ. Ρ. 450 βα6. 

ΒΘΚΚΟΥ Ἠ8[Ε. -- ΠΟμΒοΠ 6 Ῥίον νοὶ Τμητηϑπτι6} ΒΟΚΊΚον. (Βεοὶ- 

ἸὰρὉ Ζζιι ἀθββοι (υτηΐηα Ἠοιηογῖοα Βοπῖ 1858.) ΒΟ 1809. --- 

Ζανοῖΐου Βαμα. Βομη 1872. 
ΒΡ. -- Βυϊ]οίϊη (6 1᾽Αοκαόϊηϊθ πηρόν]16 (65 βοίθῃοθβ (8 

δ0.- Ρόξουβ οι. 
ΖΡ. Βύν. --- Βοι{ξρ6 σιμ Καιπῖο (ον ᾿πΠορ ΘΥ ηἈ ΠΙΒΟΠ ΠΟ ΡΥ ΔΟΠΘΏ, 

ΠΟΙ ΒΡ ΟΡ ΌΘη νῸ 10}. Δα ΠΟΥ ΒΟΖΖοθο ρου, Οὐἐηρθη 

18τ0 566. 

Ὁ -- οοὐθχ 1, ΘΗ 8118 Η]πἰ. 82. ἢ. 8, 8800. ΧΙ; ν, [ἃ ΠΟΟΘΠΘ 

ΗΤᾺΚ. ρΡ. 400. ᾿ 

Τορϑῦ Μῶν. -- ΜΊβοΟΙπθα, οὐἸΠ10αὰ αὐ θτ5 ΘΟμἐ πη ΐι" ΟἾΒ61- 

γΔΊΟΠ 65. ΟΥἸΠΙΟΔ 6. ἴῃ ΒΟ ΊΟΓΟ5 ΟΥ̓ ΆΘΟΟΒ ΓΔ ΘΒΟΡ ΠῚ ΠΟΘΙ ΤΩ 

οὐ Τοιμοϑίμθπθιη. ὅδ υρδί Ο, α. Οὐμοί. Τλιρσάπῃϊ- Βαία- 

γΟ τ 1δὅ70. 

Ουγίι5 Ψ ΟΥ.32 --ΞΞ 1)85 Ὑ Θυθτι) 461 Θ. ΘΟ ΠΙΒΟΠΘΗ ΡΥ ΟΠ 6. ΒΘΙ ΠΟΙ 

Βᾶτθ πὸ ἀαγροβίθ]ς νοὴ οονρ (ἰὐἔπι8. Τγβίου. Βαμηᾶ, 

φγοϊίο ΑὐΠ]ὰρθ. ΤιοΙρχὶρ 1817. --- Ζινοῖϊίον Βαμα, χινοῖία 

Αὐ{]ᾶρο. 1880. 

Ὦ -- οοὗθχ 1,πγϑηηι5 ρ]πί. 82. ῃ. 15, 5800. ΧΙ; ν. 1.ἃ ΒΟΟΠΘ 

ΗΤᾺ. ρΡ. 400. 

ἙΊΟΚ Τ|. --- 16 ΠοιηουΒοΠο 1185 Δ 0} γον Ἐπ βίθπρ ΒΘ γδομίοί 

ππ ἴῃ (61 πΙΒΡΥ ΤΠ ΡΊΟΠΘ. ΞΡ ΟΠ Όστη. τυ ἸΘἀθυ πουροβίο 

γοη Απριϑί ΕἾΟΚ. Οὐξάηπροη 1880. 
ἙΠΟῸΚ Οά. -- 16 ΠΟΙ ΘΙ ΒΟΠ6 Θά 5566 ἴῃ (6. τ] ΒΥ ΠΡ ΟΠ ἢ ρυδ ἢ- 

ἔοστη τυ] ἀου που ρ βίος νὸὰ ΔΑπριβὲ ΕἾΘΚ. Οὐεπηροι 1883. 



ΠΥΠῚ Οδίδ]ορτιβ ΠΙΌΤΌγτμη. 

Ἡδυίθὶ Ἡϑύ. 12 -- Ἠοιμθηβομθ ϑίπαϊθη. Βα σσθ Ζῖ ΠΟΠΊΘ- 

ΤἼΒΟ 6. ῬΙΟΒΟΩ͂ΙΘ. πη ΜοοΚ νορ ὙΠ 6] Ηδτίθὶ. ζυτοῖίθ 

ΑὐΠΠ]αρθ. Βου]η 1879. 

ἩΥῦθὶ Ἡ 50. ΤΙ. ΤΙ -- ἨοΙ ΠΟ 5016 δ παϊθη νοη ὙΥΠΠ6]η Ἡδτίε]. 
11. ΠΙ|. ΘΙἐχιιη Ἑ θυ] ΐθ θ᾽ ῬΠ1105.- βίου. ΟἸα5586. (ον Καΐβ. 

ἈΑἈΚδάθμ6 ὅδ. ΥΥ ΒΒ ηβομ θη 7ύ, Ρ. 929---ϑγὸ ππηᾷ 78, Ρ. 1-- 

88. ὙΊΘη 1874. 
νϑὴι ἩἨθυννούᾶθη 66. - υδθϑεπηοι]η8. ορίοδθ δὲ οἱθοίδοδθ. 

ΒΟΙΡ5ΙΕ Η. νὰπ Πουνγθιάθη. ΤΡαΐθοίὶ δα ΤΠ Ποπσϊη 1870. 

ΚΙΡΟΒΠΟΗ͂ Οα.: --- 16 Ποιηθυβομθ Οάγβαθο σοῦ Α. ΚινΟΒΠοῆι, 

Ζνγοῖίθ, ππη ρου θοτθέθ Αα ]ὰρθ νοπ, 16 Ποιηθυῖβοι 6 Οάγββθα 
πη6] ἴΠγ6 Επίβίθ πη" πηα .)}16 ΟΟΙροβίΠοη ον Οάνββθος. 

ΒΘ] 1879. 

ΚΖ. -- 26] 5 Ὁ {{᾿ νϑυρ] ΘΠ ημθ. Εὐρυδ ὈΥβομπηρ πὶ ἄθτὴ 

Οοθιθίθ (ον ᾿παορ ΥΙ ἸΒΟΠ 6. ΡΥ ΘΠΘη, Ὀορυϊπαθί. γοὴ 

ΑΘδΙΡονε Κα. 
Τὸ ἜοοηΘ ΠΤ. -- Π]16. Ποιηθυβο ΤΠ Χ ΚΟ Κ ἴῃ ΑἸτον ἢ ππτη, 

γῸΠ «8000 1. οοΠθ. Νουβδῦ. οἴπθη ΑμΠπαπρο ἴἰἴῦ 61 α16 

Ἠοιηθ Δ βου θη. ΤιοΙρὶρ 1800. 
18 Ἔοομθ ἨΤ,. -- ἨοιμΘ ΒΟ 6. {Ππ ρου ΒΟ ΠΡ Ὸ ἢ νῸΠ «000 [ἃ 

ἤρομθ. Τιοῖρχὶρ 1809. 
Τρ. 5 πᾶ. - Τ,6Ἰ ΖΡ ον ὅπ 6 Ζ11 ΟἸΔΒΒΊΒΟΠΘη ῬΠΠ]ΟΙΟΡΊΘ. 1878 Βα6. 

Τιιᾶννίοη ΑἩΤ', --- ΑΥ̓ΙΒΓΔΤΟΠΒ. ΠΟΙΠΘΙΒΟΠ6. ΓΟΧΟΚΥΙΙΙΚ πδὸῃ ἀθπ 

ῬΥαρτηθηίθη (65 ΠΙαντητ5 ἀατοθδίθ τι ὈΘαν ΘΙ] νῸΝ 

Αὐΐμαν πάνθ]. Εὐβέου Π1611. ΤιοΙρὶρ 1884. --- Δ ην ν οἰἴθ 

61]. 1885. 

ΝΔΡΟΥ ΘΗ. -- πυδοβδίϊομποβ Πομιοιοιθ. ϑουρϑιύ 5, Α. ΝΌΘΟΙ. 

ΘΙ δοδάθιηϊα τϑϑῖα αἸΒΟΙ ΡΠπαγὴ ΝΟαΘυ] Δ ἴοα. Ατηβέθ- 

Ἰοαδιη] 1877. 

Ἔοσισθυ Ζθη. -- {ἴοι αἴ6 Ἠοιμοιθοθηβίοη 65. Ζοποᾶοί. γοΠ 

ἈΔΟΙΓ Ποθιηθυ. Απϑ ἄθη ΑἸ Πα] ρθη. (6. Κα. θα θυ. ΑΚα- 

ἀθιηΐθ ἄθυ ὙΠ ΒΒοπβομδίίθη. 1. (Ἱ., ΧΥΠ. Βά., ΤΊ. Ἀθᾶι. 

ΜΙΠΙΠΘΠ θη 1885. 

Βα. τῷ πα ]θη Ζ1" Θ᾽ ΘΟ ΒΟΉ ΘΠ. τπιη6] Ἰα ΘΙ ΒΟ 6 α. ΟὙ ΔΤ ΠΑ ΕΚ, 

ΠΟΙ ΒΘ ΟΡ ΌΘη. νη Οθουρ (τι ϊπι5. ΤιοΙρχὶρ 1808---Τ 878, 

ΞΥΥ. ΞΞ οὐθχ ϑυ δου ΡΔ] Πρ Βοδίπιβ, 5860. ὙἹ (9): ν. 18. ΒΟΟΠΘ 

ΗΤῚΚ. Ρ. 454 566. 

46 νυ 1δπλοννῖύς ἘΓΤΙ. --- ἨοΙΏΘΥ 516 {Πη 5 πο ππη θη γοῖ {ΠΠ 16 ἢ 

γῸ ὙΥ ΠΔΙηον 2-  ΟΘ]]Θ μον ἃ, ΒΘυ]η 1884. 



Ιπᾶθχ ΤΘ}ΠΠῚ ΘἸΘΙΠΙ] 108 111 

απαδθ ἴῃ ργδθίατομο (ρταϑίου 8. 8) οὐ ἴῃ δαποίδι τι 

ΘΟΙΠΠΘΙΠΟΥ ΔῊ {π|}, 1) 

Ἀσοπβαίντιβ οὐ ααἰΐντιβ ἰηἴΘῚ 56 

τηθίδα] Ε 857: 8δ66. οὐ ρθπο- 

ἄνα ὦ. 721. 

Ααϊθοῖν! οὐ δαάνθυ! [Οὐτηδ 6 

Ἰηΐον 856 πητιαίδο Ζ 245... 219. 

Σ 92. 270. 

ἈΠΑΒΕΠΌΡΙΘ᾽ ἀοοοηΐιβ ἰαοία ἴῃ 

ῬΥΔΘΡΟΒΙ Ομ θτι5 7.11.3. 4. 5. 8. 

ΑΟΥΒί ΡΥ ἴουπὰ ἰἰονα να 

028: 

ΑΟΥΒΕ ΡΥ οὐ Δουϊβί] τηϊχτὶ 

ΤΟΥ ηΔ6 ᾿πέθι 56 τητπαίαθ Θ 505. 

Σ 8510. Ψ 189: δουιβίπιβ δὲ ἴπ- 

ΡῬϑυξθοίπμ ᾿πίθυ 56 τητπιἰαία .7 

568. 549. Σ᾽ 68. 8347. 
ΑΒ ΤΌ τι5. ΘΟΠ ΘΟ ΠΤ. ΠΠῚ ἃτι6- 

ἴον .4 ὅ. Ε 187... 489. Ν 428. 
«Αἀπρτηθηΐαμη νυ Ο Τὴ ἃ αἰ Ά Π- 

τη0 ἱποὶρ᾽ Θηἔίππ 1, 11, 3: ἃτιρ- 

τηθηΐίπτη μοβ᾽ τὴ ν6] ΟΥ̓ ΒΒΊΙΠῚ 

ΘΠ 445: 

Οοιηροβίία ἴῃ πὸ γοσοαθπ]ὰ 418- 

ἱαποία 1.1. 

1) ΕἸ ΠυπηΘῚ ῬΔΙΓΆΡΥΔΡΒΟΥΊΓΩ, 

ΠΙλα15. ρυδοίδεϊοπθμι βρθοίαπί. 

Ἐ 

ΟΟπἰππποίϊντιβ 80}. ἃ οὕ, γΘΥ θοστ]ὴ 

ἴῃ -ὧὐ δὲ 801. ρᾷ885. ΔΠΠΟΡΈΠΩ 

γ υθοστ ἴῃ -είω. -ἤης αἰθε]- 

ΠΘῊ5 2. 1: σομ πιποίνιβ ΔΟΥ, 1. 

ἀοῖ, 40 ἱπαϊοδέῖνο ἔπ. ΤΟυτηὰ 

πῸῚ αἴνϑυβιβ 1]. 0. 1, 4. 

ΟὐμΠπιποίϊντιβ οὐ ᾿πα Πα ἶντιβ ἸηἾΘΤ 

56 τηπίδί! «71 433. Θ 840. Ξ8τ6. 

Π|θ88. } 485..: 208 5αᾳ. Φ 522: 
ΘοοΟὨἰιποίντιβ οὐ ορίατϊντιϑ ᾿ΠΓΘΓ 

856 υγπίαί! 1]. 9: Ζ 479. Θ 29. 

ἘΠ 986. ὔὐθδα. 
Τ)αἴϊντιβ. ΡΠ] απ. ρυμηδο ἀθο!παίϊο- 

ὩΐΒ 'ἴπ -αἰς 11.0.11, 1: ρεῖηδθ 

οὐ βϑοιηᾶδθ ἴῃ -ησι. -οισι Ό, 
1,1: ἀαεντιβ Ρ]πι'. του Δ 6 46- 

ΟἸἸ ΠΑ ]ΟΠΙ5. 0, 11, 2, ἴῃ -ἔσφι 

ΘΧΙΘη5 8 988. 

ΤΠ αίνιιβ οὐ σϑηρίϊντιβ ἰηΐθι 86 

τα! Εἰ 115. Η 64. 1 086. 

Ξ' 84. Ρ 914. 
ΘΙ ΘΙΘΒῚ5 θπΟΟ θα ἀΔΟΙ ΔΙ ΠΒ 

8, ΓΥ: πἰαίιβ ραίϊθῃβ 4,1, 2. 

αυϊθαβ . Π." ρυδθεουϊρίαπι δῦ, δα βοίδπι 



ΙΧ 

ΤΙβιηοῖ10 Βοητοη Δ γτ 1]. Ρ. Υ. 
«Α 1517. Β 8. 194. 256. 820 56. 

Γ 52. 428. 4 88 Βα. Ε 185. 452. 
2 ἘΣΤῚ: 197 1.6 990. 470 56. 

Ν ΟΖ]. Τ' 

295. τε Φ 849. 411. Χ 540 5α. 

2492. 1]. 88. ν. ἧ. ἡ 241 Βα. 

9. 202. ὠ 198 Βα. 
Τθ8115 οἵ θ]Ὲ.ΆΠ5 Ἰηΐου 56. τητι|- 

ἰδ] ΓΤ 279. Ε 289. ὅ60. 690. Ζ 

121. 13 458..4 108. 848. 41.149. 
922, Ρ109.290. 490. 721. 7205. 

1).8}15 ΓΘ ΡΟΙῚΒ ρυϑοίου τ Θ 448, 

ἘΠΒ10 δηΐθ νοοϑθτ]ἃ ἃ Οἰρ ΔΙ] Π1Ὸ 

Ἰποῖρ᾽ ητἃ 1, 11, 1. 

Βαξ 1 ΠῸΠ ΘΟΙΠΠΡῚ [ΠΠ1 ΟἸΠΠῚ 

ἄν 08} ΧΕΡ Σ Ὁ 

Οομϊηδίϊο δ᾽, λ, μι. ν. 9 9. ΟΟΠΒΟΠδ- 
γππ1ὴ 1]. 8 5.ν. ἀδδεές;: λίσσομαι, 

Κὶ 2658. Χ 414: 4 438: Β 298. 
ΤΟ ΑἸ: ΟΚ' δι2. 33.2.90: 5} 590; 

Ριδϑίοιθα 1]. 8 85. ν. εἰνάετες, 

εἱνοσίφρυλλον: [154. 57. ργδ6- 

ἴθιθα 1]. 8 8. ν. ῥαέω. 

(ΘΠΟΕΨΙ 51ηΡ᾽. τη886. ΡΥ Πη86 ὁ- 

ΟἸΤπ ΙΙΟἢΪθΒ ἰουη, οοπέβοίΐὰα 

(Ἱνείω) 1]. 4,11,1: σαηθρί!- 

ψι5 5'ηρ, Βθοῦηδαθ ΘΟ] {10- 

ΠΪΒ. ἴῃ τοῦ (ἸΘΒΙΠΘΗΒ 8, 10: ἴῃ 

τοφι ΘΒ ΠΘη5. Φ 2395. 

Ηϊδίτβ απΐο γοθα θπ18, ἃ αἰ ρἈΠ10 

ποῖ] ητἃ 1,11,1. 2: Ροβί }}}- 

τηπτ ἀἀοίν τη Γ᾽ 549: ἴῃ οδ6- 

5818 Βθοιη ἃ {ΓΟΟΠ δῖοι, Γ' 40. 

“1 542. ὦ 551: Πίαίαβ. ἴῃ οδ6- 

Βα ἰου 1. ἰγοοΠαῖοα, 4, 1,1: 

ἴῃ ΟἸΔΘΙΘΕῚ ὈποΟ] θα 4,1, 2. 

Προ δ νι οὐ ΤΠ Π ἵν τιβ Ἰπέου 

86 τητπιΐα!! Β. 800. Γ΄ 952. 459. Ε 

000. 

᾿ 

Τηοχ ΟΥΔΙΠΤΉΔΙΙΟΙΙΒ. 

Τηα]οαἔντιβ ροβιθι5, τ] οομΐπιηο- 

{ἰντι5. ὀχβροοία θαΐαν 8 148. 

ΤΩ ΠΗ γι5 ἃοι. 11 δοῖ. ἴῃ -ἕειν 

6,1, 2: δουῖδί! 11, Ταΐῦ., ᾿Υγ868. 
ἴηὴ -ἕωεν 0,1, 2 

᾿ ΤΠ Εν] δι. οἵ ΓΕΝ Ἰηΐθ} 56 τητι- 

ἰδ{1 ΓῚ12. Θ240. Οθ02. Ρ 004. 

ε 4900: ρῬγδοβθητβ οὐ {πα} 17 

890. 
Του ΡΟ] οπο5 1]. Ρ. ΥἹ. 
ΝοΙη πὴ ἴῃ -ας ΘΒ πΘηζπη 4ἃ- 

{ἰντ18. 5ηρ., 71. 985: ποιῃηϊηᾶ ἴῃ 

-εύς ΟΘΒΙποπτα 1]: 9.. 15 γ, 

ἴῃ -ώ, -ὡς ἀοβΙηθηΐα 8, 15: 46 

χλέος ϑιι 058} {Π}Ὶ ΒΕ Ρ6. 4161]1- 

γαΐϊα ΟΣ ὙΠ Ὁ 

᾿ ΝΟΙΒΪΠ  ντ5. Ρ]Ὸ νορδίϊνο Ρο- 

Βιπ|8 11..0, 1,8 

ΝΙΠΠΘΙΆΠ1ἃ Ρ61 χαΐ οοιηροβίία Εὶ 

981: ΡῈ: τὲ χαί 918. 

Ορίατνιιβ χὲν θαυ οι]α, ΟΥῈΒ 

2,818. (ΚΥΔΙΠ)  ΥΞῈΘ 5: 

Ορίατζίσιιβ ροβ ΘΟ ΠΟΙ] ΟΠ65 ν6] 

ῬΙΟΠΟΒ δ το]αίϊνα, απ] 0115 ἄν 

Ν6] χὲν δααϊίπιη οδὲ ἢ]. 9. 

Ῥαυτοῖρία ἐπί. οὐ ἃν. Ἰηΐο 86 

τηπίαΐα Γ2905: θΔ} ]ΟΙΡΙἃ ΡΥΆΘΒ. 

οὐ 801. 1ηἴθι" 56 χηπαΐα 7 509. 

Κ ὅτ: ρῬυδοβοη 15. οὐ {πἰα}] 

Οὐ 79: 

Ῥανοῖρίπηι ρου, δοῖ. ΑΘΟΙΙΟΘ 

ἀοοΙπατπη ΜΗ 125. 

Ῥαἰγοηντηΐοα ἴῃ -εἴδης, -εἴων, 

-οἵδης 8, 2. 

Ρ]ΌΥΆ]Π5. οὐ ΒΡ ]4}15. Ἰπΐ6] 56 

τη! Θ 114. 1 8527. 11 δ01. 

Ὑ 198: 

Ῥ]ΙΒα Δ Ρουθ οὐ δοί. 8, βίηρ, 

ππη} ἴῃ ἤπθ ν παθοαῦ Ε 899. 
Ζ 1τῦ. 412. Ψ 691: 



Τποχ ο Δ ΊἸΟτ18. 

ῬΥΔΟΡΟΒ ΟΠ 05 Δαν  ΙΟΥ  ]Οθ 0 ̓ 

ΡῬοβιίαθ 7, 11, 9, ὁ: ρυδοροϑβί- 

Το 5. ΠΙΟΠΟΒΥ ΠΑ ἀοοοηίι 
οὐμαΐδθ 7, 11, 1..2. 

Ῥηιομποιηΐηα ΡΟΥΒΟμ]Ϊα: ἐμέ οἱ 

με Ζ 900. ἐμοί οἱ μοι Χ 48]. 

σέ οὐ σε 1 080. σεῦ οἱ σεν 

ἘΠ ΘΠ. σού δὲ τοῦ 1.42. ξ΄ οὐ ἑ 

ῬΟΥ. οἱ οὐ οὐ ἘἙ 64. Ρ 568. 

σφας Ε 5071: ἕ δ00. Βἴηρ᾽, γοΒ 1- 

ἀγγελίης Γ᾽ 200. 

ἀγήραος 8, 18. 

ἀέκων 8, 1. 

Αἴαν Ψ᾽ 498. 

«Αἴαντε ΜΙ͂ 842. Ρ' 020. 

αἴδοῖος 8, 12. 

αἰδώς 8, 15. 

αἰεί, αἰέν «Δ 8271. 

ἀχαχημένος. ἀχαχῆσϑαι 0, 1, 9. 

ἀχλεής, ἀχλειῶς 2, 1Π|, 0. 

ἀλαοσχοπίη Καὶ 515. 

ἁνδάνω: ἥνδανε, ξήνδανεῖ. 11,8. 

ἀνδρεϊςφόντης 1]. 8, 5. 
ἄνεῳ Β. 529. 

ἀπηύρα, ἀπηύρων 1, 11, 8 ο. 

ἀπονόσφι ἴ, 1, 1 οὐ 1]. 7, ἢ, 6. 

ἄρα ἀοϊοίιμη Θ᾽ δ58. Π 9800: ἃὉ 

ΘαἸ ον θτι8 ἴα]50. δαἀα!ίστη 1]. 
ν᾿. ἜΣ: 

ἀργεϊφόντης "., 9. 

᾿4ρης: “4ρη ἅτ “Δρει Ε 151. 
ἀστυβοήτην 1]. ὅ, ΤΥ͂, 2. 

ἄτη 8,9. 

ὦτος 1]. 8,9 α. 

βορέης, βοροῆς 1]. 4, ΤΠ Ὁ, 4. 

γε ἀο]θίαμι Γ229. Μ 111. Ξ΄107. 

908. Ῥ' 886. (ὁΐ. Ν᾽ .«222): "ΔῸ 

ἐᾺῚ 

τα 1, 11, 2. ὃ (Ε 810... 346. 

Ρ 00. 2 154): ὅτεῳ, τοῖσιν, 

Β|211}1ὦ 1]. 4, 11 8, 4. 

ΤΥ ὨΪΖΘΒΙ8 4, 11. 
᾿ 

ΤᾺΊΘΕΙΗ 7, 11 αἱ ὃ. 

ΟΝ θουη. σΟμ οἴου [ὉΤΙη8 6 
αἰἸββοιαίδο 8, 20. 91. 22: γϑὺ- 

ΟΣ ἴῃ -ἰῖν [ὈΥη 6 ΘΧ ἃ Π8- 

Ἰορῖα νϑυθο τη Ομ ΟἰΟΥ Τὴ 

Τοίϑ 8. 5 152. 1 270. 

ΘΟ ΤΟΥ τι5. [α]δὸ δαἀ]αϊίπ 1]. 
ΡΟΝ. 

γε οὐ κε Ἰηΐθυ 86 χη αΐα 1]. 0. 1Χ. 

ΠΡΟΣΠΠΙ 9. 1. 509. ΝΣ 548: 
δάκρυ, δάκρυ᾽ 1 488. 

δάργματα «Δ 00. 

δέ οὐ τε Ἰηΐοι 56 τητίαία Β 148. 
“1 101: ἘΠ9 59. 15} Θ 90. 

.«1 594. 562. ΜΗ 452. Ν 21. 886. 

Ξ 148. 8518. 427. Ο 082. Σ 209. 
δεῖπνον οἱ δόρπον «4 80. 

δέος: δείους 1]. 2, 171, 8. 

δὴ αὖτε, δὴ οὕτως Α' 181. 

“4ηικόων, “ημοκόων 1]. δ, ΤΥ͂, 3. 

ἐάω: εἰῶ, εἰῶσι 2, 1Π|, 8: ἑάη 

ΠΣ ΩΣ 
ἐγρηγόρϑαε 1]. 0, 1, 8. 

ἐεισαμένη 1]. 1, 11,1 ποί. 

εἰ Οὐ ἡ [ἴηἴρθυ 56 πζαία 2: δίδει 

“4 105. 

εἴ τε --- εἴ τε Β 849. 

εἴχοσι, ἐείκοσι πὶ 249. 1879. Χ 549. 

εἰρύσσασϑαι .Α 210: οἵ, ἐρύσατο. 
ἕχαστος, ἕχαστοι Βὶ 197. Η 100. 

τ 88. Ψ δ; ΘΝ 

ἐλέγχεα, ἐλεγχέες 1]. 1, 11, 2 6. 

ἘΠ] θέσι 



ΧΠη 

ἕλχω 1. 11. 5 α. 

ἔλπετο 1, 11, 8 α. 

ἐν ἀο]οίιπη Θ 597: δηΐθ . 1, ἢ, 

9: (5 41}: 
ἐνί οἱ ἐπί Ἰπΐθυ 56 πηπίαΐα Ζ 213. 

ἐξεγένοντο 1]. Ἰ, 1, 2, 

ἔξειμι, ἐξέμ μεναι 1]. τ. 1, 2. 

ὲ0 ΨΟΟΘΔΙΘΒ ἴῃ εὖ οοπίδοίαθ 4, 

ΤΟ Ὁ: 

ἔοιχα: ἐικυῖα ὅ, 11: ἐῴχει 1, 1], 

5 α. 

ἐπεσσυμένος 0, 1, 8. 

ἐρύσατο Β 859: οἵ, εἰρύσσασϑαι. 

ἐς δηΐθ αἸσατϊήτηᾶ 4 ο]θίαμ 1. 11, 

θ᾽, ὃὲ 
ἐσσυμένος 0. 1, 8. 

ἐύ, ᾿Εύμηλος. 51τη111ἃ 8, 6. 
εὐχλεής 2, 11], 6. 

911. 

.Ε Αθϑοϊίσαμ, ἃ ΑἸ] οῖο Τοηΐοα 

ΔΘ πάχη 1]. 1,1. 

.«Ε ἴῃ υ τυπίδέαμῃ 1]. 1. 1. 

«5 Ροβιτοηθι οἰ οί 1.1. 11,1 πού. 

ζ οἱ ξ 1ηἴο} 856 τηπίαία .4 868. 

Ν θ44. πὶ 880. 

ζαχρηεῖς 1]. 2, Π|], 9. 

Ζεύς: Ζὴν Θ 200. 

ἧἥμαι: ἥαται, ἥατο 2, Π1|, 1. 
ἤστος τὸ, ὙΣΣ 

ἤος, Ὁ, ΠῚ δ 

Ἡρακλῆς, “Ἡρακληείη 2, 1Π|, 6. 

ἠώς 8,.15. 

Θεανώ 8, 15. 

ϑέιος, ϑεῖος 8, 10. 

ϑνήσχω: τεϑνηώς 2. 1]. 

Θόωσα 1]. 5, ΤΥ͂͵ 8. 

ϑυμαρής 1586. 

ἑδροώς 1]. 8, 15 α. 

ἵστημε: περιστήωσι 2,1: ἵστασαν, 

πο ἔστασαν νΕ] ἕστασαν 56. 

ἕως 

Τπ6οχ ΘὙΔΙΠΙΉΔΊΙΟΙΙΒ, 

Καϑωεῖοι, Καδ μεΐωνες Τ|.8, 10 α. 

χαίω: χήαντο, 5᾽τη1] 1 2, 11 4. 

χατ᾽ αὖϑι, κατ᾽ αὐτόϑι ΤΙ. 1,11,1. 

χε οὗ τὲ ἰπίϑι. 56 πιίαΐα 5’ 484. 
κλευτός ὃ; ΤῊ. τ 9. ΤΣ 

κλέος 9, ΠῚ ΞΘ; ΒΟ 
χραιαίνω 1]. ὅ, ΤΥ, 8. 
χυανοπρῴροιο 1]. 8 8. ν. πρῴρης. 

χυχειῶ 1]. 2, 11, 9. 

λέων: λείουσι 1]. 2, 111, 8, 

“Ζηόχριτος 2, 1Π|,8. 

.«“ητώ 8, 15. 
λοέω 8, 21. 

μετάγγελος Ψ 199. 
μιάνϑην 4 140. 

ν ῬΑΙΑΡΌΡΊΟΙη (ηὴ πρόσϑε) ΠΙ͂ 

440, (πῃ χε) 1]. 8: δηΐθ νοὐᾶ- 

Ῥα]α ἃ αἰραιητηο ἱποὶρ᾽ θη 8, 

1, 1, 1: ἴῃ .5,. Ξ[ΠΠῚ ΦΗΠΡΌΥ- 

ἔρθοιὶ Γ 388. Οὗ, ΡΙαβαπδιη- 

Ρουθοΐαμ. 

᾿ γναιετάω ὅ, 11], 8. 

νέομαι 8, 20. 

ὀάρεσσι 1]. 8,9 β 

οἴγνυμε 1, 1, 8 Ὁ. 
οἶδα: ἰδυῖα Οα. 1, 11,1: εἰδέω 

Ξ' 285. π 286. 
οἰνοχοέω 1. 11,8 α. 

ὀχρυόεις 1]. 8, 16. 
ὅς οἱ ὡς Ἰηΐθν 88 πιϊδία ΦῬ 127 

β ὅ8 (Ὁ. 1...9.1.1). 2.888. 
ὀφείλω. ὀφέλλω .. 086. 

πάις 8, 1. 
“Πάνϑοος 1]. 8, 18 α. 

παρ᾽ αὖϑι, παρ᾽ αὐτόϑι 1]. 1,11,1. 

“Πατρόχλεες 1]. 8, 15 β. 
πέρι --Ξ- περισσῶς Ἧ, 11, Ἵ. 
περιδείδεα 1]. 1,1, 2. 
πολέας ἴῃ πολῦς τηυίδπαπμη 1]. 

4,11..8. Ἑ 



Τηοχ ο,ΑΙΏ Δ ΙΟἸΙ8. 

πόλις ἃ00. Ρ]αγν, Β 048. 

πολυχληῖδε φ 19. 

πρίν οἷ πρίν γ᾽ 1]. Ρ. ΙΧ. 8 4198. 

προέπεμψεν, προέχοντα 8, 10. 

πρώονες 1]. ὅ, ΤΥ, 8. 
ὅπ Οοἰοίπιῃ 1, Τ|, 2 ὃ: Τ' 221. 

Ξ 90 Ῥ 403: (ο .4 442. 
ΡΘθ0). 

σαόω 1]. 5, ΠῚ, 4." 

σόος, σῶς 3, 14. 

σπέος 2, 111, 5. 

στρατάομαι: (ἐστρατόωντο) 1]. 

5, ΠΙ, 4. 
21ε. ἀοἸοίσμη 1, 1Π|, 2 ὃ: 4 161. 

ΡΊ12. (οἵ. Β 198): 80 οαϊίο- 

τῖθιι5 [150 δααϊξιη 1]. Ρ. 1Χ. 

{Χ1Π 

Ι] τέων 1]. 4, 11 8, 4. 

τέως, τῆος 2. ΤΠ], 8. 

τηλεχλεῦτός ἃ, 1Π|͵ ὃ: 8, 11. 

τρέφω: τράφε. τράφη Β 6601], 

υ ἴῃ τε τηπίαϊαμη: ἐχδυῖμεν Π 

99, δαινυῖτο Ὡ 005. 

᾿ φαάνϑη 1]. 5, ΙΥ͂, 8. 

φάος, φόως ὅ, ΤΥ, 2. 

φρείατα 2, 1171, 8. 
χέρεια, χέρηε 2, 11. Π|, 1. 

χέω: σύγχει 8, 20. 

᾿ χρεώ 1|. 4, 118, 8. 
χρεῖος 2, Π|, 8. 

χούσεος 4, 11 (Οἱ, 5. 

᾿Ωαρίων 8, 5. 

᾿ ὡς οἱ ὥς 1.444. 



ΟΠ ΘΟ. 8. 

Ῥυδθίαθο.. ᾿ 

81. 1)6 αἰρδμηηο.. ΤΥ ν Ἐ Λο Ὲ 

8 2. 1)6 6 γοοϑ]! ηΐθ γοο]85 ργοαποία.. 

8. 3, 186. νοοϑ]θι5 οΟη Δ οΥ5. οὐ θη ΟΟὨ ΥΔΟΙΙΒ.. 

8 4. 6 ἷαϊπιι οὐ βϑυηΐζθοι.. τ Σ 

8 δι 106 νοολ] θτι5 ἈΒΒ Πα 015 ν 6] αἸἰβίνδοιβ.. 

8. Ὁ. 1) νϑυθουῖ οὐ ποιλΐππι) (ΘΟΙ οπ 6. 

8. 17. 106 ρΡΥΔΘΡΟΒΙΓΠΟΠΙθπ5.. 

ΛΘ, ἈΠ ΠῚ 

8. 9, 106 οοπϊπποίνο οὐ ορίαςνο ἴθι 56. ταί 85. 

(ἰδ ]ορῖιΒ ΠΤΌΤ ἢ απ| ΒΆΘΡΙΝ απ ἀδηΐπ.. 

ΤηΠΘΧ ΤΟΥ ΟΊ ΔΙΠΤΠ ΙΟΔΤΊΤηῚ.. 

ΧΥΠ 

ΧΧΙΠ 
ΧΧΥΠΙ 

ΧΧΙΧ 

ΧΧΧΙΝν 

ΧΧΧΥΠΙ 

ΧΙΗ͂Ν 

111 
ΠῪ1Π 

ΤΙΧ 



ΙΛΙΑΔῸΟΣ 

Α--- ἡ 





ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

ΚΠ ΘΙΜΟΣ. ὩΨΗ͂ΝΙΣ: 

Μῆνιν ἄειδε, ϑεά, Π7ηληιάδεω ᾿Αχιλῆος 

οὐλομένην, ἢ μυρί᾽ ἴῖς ἄλγε ἔθη; ᾿ομένην, ἣ μυρί᾽ ᾿Αχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔϑηκεν, 

πολλὰς δ᾽ ἰφρϑίμους ψυχὰς ᾿Αιδι προΐαψεν 
ς , ᾿] Ά, Ὶ ᾿- Ἕ - ) 

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε χύνεσσιν 

οἰωνοῖσί τε δαῖτα -- 4ιὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ---, 

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 
Ψ .» 2. ᾽ -"Ἥ ν - 2 ’ 

᾿“τρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν χαὶ δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

τίς τ᾽ ἄρ σφωε ϑεῶν ἔριδι ξυνέηχε μόάχεσϑαι; 

“Ὧητοῦς καὶ Διὸς υἱός. ὃ γὰρ βασιλῆι χολωϑεὶς 
-» πα ᾿ τ , γὴ 7 Η , 

γοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέχοντο δὲ λαοί, 

οὕνεχα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα ρυσὴν τι͵ θΘητῆς 
᾿4τρεΐδης. ὃ γὰρ ἦλϑε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿ἀχαιῶν 
λυσόμενός τὲ ϑύγατρα φέρων τ᾽ ἀπερείσι ἄποινα, 

στέμματ᾽ ἔχων ἔν χερσὶν ἑκηβόλου ᾿“πόλλωγος 

χρυσέῳ ἀνὰ σχήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας ᾿Α΄χαιούς, 

᾿“τρείδα δὲ μάλιστα δύω χοσμήτορε λαῶν" 
»“Α΄τρείδαι τε χαὶ ἄλλοι ἐυχνήμιδες ᾿Αχαιοί, 

5 δαῖτα] ζΖεποδοίιπι5, σετᾶσι, ΠἰθΥῚ σατη ΑὐἸβίαγομο. Πα ρυ θυ ΘΠ τὴ 

6556 ἀοου ΝΆΠΟΚ ΒΡΙ. ΧΠ (1868) Ρ. 482 5α4. οὖ ργδο. 11. 1 Ρ. Χ 566.; 

ΑΥἸΒίΔΤΟΙΙ βοηϊθηΐϑτη ἀθίθη θυ 6 οοηδίπι" Γλκιᾶνιοἢ ΑἩ ΤΙ ΠΡ. 81 βα6. 

11 ἠτίμασεν] ρΡϑποὶ ἴῃ οἷβ Α οἱ ΑἸ ΡΟΒΔΠΠ5 1. τηᾶπι, ἡτίμασ᾽ νο] ἠτί- 
μῆσεν Δ]1], ἠτίμησ᾽ ΡΙΘνίαπιθ ; ΠΠπ4 θυ πλπ5 Γθοθριί ΒΟΚΚοι". Ὑ ΓΡῚ ἀτιμᾶν 

ἔουτηαβ ἃ ἩΟΙΏΘΙῸ οἸπηΐϊηο ἈθΙ πα Ἰοαὶ Νάποκ ΒΡ. 90 Ρ. 01 56. 

σετο] ἃ οὐπὰ ΑΥϊβίαομο, ἐλίσσετο οοίθυϊ; οἵ. «(Λ΄ 814. 
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4 «(1: Ζοιμός 

ὑμῖν μὲν ϑεοὶ δοῖεν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

ἐχπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, ἐὺ δ᾽ οἴχαδ᾽ ἱκέσθαι" 

παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λῦσαί τε φίλην τά τ᾽ ἄποινα δέχεσθαι 

ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑχηβόλον ᾿Α“πόλλωνα.“ 

ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾿αἰχαιοὶ 

αἰδεῖσϑαί ϑ᾽ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχϑαι ἄποινα" 

ἀλλ᾽ οὐχ ᾿ἀτρεΐδῃ ᾿“γαμέμνονι ἥνδανε ϑυμῷ, 

ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, χρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦϑον ἔτελλεν" 

»ἱψή σε, γέρον, κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω 
᾽ν “ ,ὔ ᾽Ν [δ ἜΣ ἘΣ, ἢ νῦν δηϑύνοντα ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα, 

ἡ γύ ᾿ 'σμῃ σχῆσιτ καὶ στέ ϑεοῖ μὴ νύ τοι οὐ χραίσμῃ σχῆπερον χαὶ στέμμα ϑεοῖο. 

τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω: πρίν μιν χαὶ γῆρας ἔπεισιν { γ ϊ “ὃς ῥ ς γήῆθας 1 
ς ,ὕ 2 Ν ΡΥ 2 ,ὕ] “. ’ ᾽ὔ 

ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴχῳ ἐν ᾿4ργεὶ τηλόϑι πάτρης, 

ἱστὸν ἕποιχομένην χαὶ ξἕμὸν λέχος ἀντιάουσαν. 

ἀλλ ἴϑι, μή μ᾽ ἐρέϑιζε, σαώτερος ὥς κε γέηαι."“ 

ὡς ἔφατ᾽, ἔδδεισεν δ᾽ ὁ γέρων χαὶ ἐπείϑετο “ὖὐϑῳ" 
βῆ δ᾽ ἀκέων παρὰ ϑῖνα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης. 

πολλὰ δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευϑε χιὼν ἠρᾶϑ'᾽ ὃ γεραιὸς 

᾿πόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύχομος τέχε “ητώ" 
- , ἘΞ. , 2 « ,ὔ 2 7, 

»κλῦϑί μευ," ἀργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας 

Κίλλαν τὲ ζαϑέην Τενέδοιό τε ἴφι ἀνάσσεις, 
- "ὕἤὔ ,ὔ ’ 5 Χο} Χ ΡΒ 

Σμινϑεῦ. εἴ ποτέ τοι χαρίεντ᾽ ἔπι νηὸν ἔρεψα, 

ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί ἔκηα 

ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν, τόδε μοι χρήηγον ἐέλδωρ" { Ἶ “γῶν, Ι 01 σῶρ 

20 λῦσαί τε] Ῥαπεῖ, λύσαιτε 4111 ἴῃ οἷβ ἃ, λύσατε ΟἿ τε]απί. 

τά τῇ υὐλῖπη ἴῃ ΠΠὈν 15. ἐρατὴ. ἀπ ὙΥΟΙΗΙ οομϊθοίπτα. ρΓῸ τὰ δ᾽ ροβίζαχμῃ 

516, ποπ οοηβίαί. δέχεσϑαι] δέχεσϑε ποηπ.}}} ἴῃ οἷ5 Ο. 21 δη- 
ϑύνοντα] δηϑύνοντ᾽ Δ111 ἴῃ εἷβ. Α; ν᾿ ρυδθῖ, 8. 4,1, 1. 81 ἀντιά- 
ουσαν] ἀντιόωσαν 1101]. 



“Ποιμός: Α΄ 5 

τίσειαν “αναοὶ ἐμὰ δάχρυα σοῖσι βέλεσσιν.“" 
ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔχλυε «Ῥοῖβος ᾿ἡπόλλων. 

βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος χῆρ, 

τόξ᾽ ὥμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρηγ᾽ 
"ἢ » 5 2 Ἀ ᾽ ᾿] » ,ὔ ἔχλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀιστοὶ ἐπ᾿ ὥμων χωομένοιο, 

αὐτοῦ χινηϑέντος" ὃ δ᾽ ἤιε νυκτὶ ἐοικώς. 
«ἢ ).ϑ, » 2 ΒῚ ’ -" ’ Ἀν 9.8 ο ἕζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευϑε νεῶν, μέτα δ᾽ ἰὸν ἕηχεν" 

δεινὴ δὲ χλαγγὴ γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο 1 τ  Ά δ 4 ἀρ βίοις - 
2 “ . - 2 , " ’ 2 ’ οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο χαὶ κύνας ἀργούς, 
2 ᾿ Ρ 2 2 »" , 2 κ ἜΣ " αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευχὲς ἐφιεὶς 
; 2 "δ ᾿, " ’ , -»" βάλλ᾽" αἰεὶ δὲ πυραὶ νεχύων χκαίοντο ϑαμεῖαι. 

ἐγγῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾧὥχετο χῆλα ϑεοῖο, 

τῇ δεχάτῃ δ᾽ ἀγορήνδε χαλέσσατο λαὸν ᾿Αχιλλεύς" 

τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆχε ϑεὰ λευχώλεγνος “Ἥρη; 

χήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι δὰ ϑνήσκοντας ὁρᾶτο. 

οἵ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἤγερϑεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο τρροὴς αἱ ἠριτ ΡΣ Ἐ7ΞῈ ᾿ 
τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠχὺς ᾿Αχιλλεύς" 

᾿Α τὸ - », 7) , λ Ἔ ϑ9έ ». »““τρεΐδη, νῦν ἄμιμε πάλιν πλαγχϑέντας ὀίω 

ἂνψν ἀπονοστήσειν, εἴ χεν ϑάνατόν γε φύγοιμεν, 

εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς ᾿Αχαιούς. 
ἀλλ ἄγε δή τινὰ μάντιν ἐρείοιιεν ἢ ἱερῆα 

τ γ΄ ω) ΄ Ν ͵ Ἷ θη 

» 5 ΄ . ᾿ Ὁ ) ΄ 2 ἢ χκαὶ ὀνειροπόλον --- καὶ γάρ τ᾽ ὄναρ ἐχ Διός ἐστιν ---, 
[σὲ ὅς χ᾽ εἴποι, ὅ τι τόσσον ἐχώσατο «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων, 

εἴ τ᾽ ἄο᾽ δ᾽ γ᾽ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται εἰ 9᾽ ἑκατόμβης" 9. 0 γ εὐχωλῆς ἐπιμὲμφῳ πρης 
αἵ χέν πως ἀρνῶν χνίσης αἰγῶν τε τελείων 

βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι." 

ὅ9 πάλιν πλαγχϑέντας] παλιμττλα(γ)χϑέντα(ς) 1ἰρτὶ οὐπὰ ΑΥὐὶ- 
ΒίΔΡ ΠΟ (5601. ΒΒ), οουτοχὶς Ποθαϑ θη; οἵ. ν ὅ. 
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[ “4: ῆνις 

ΒῚ . ΞΘ μπῇ ϑοΣ ΩΝ ΟΊ Θα. ὍΣ, » Ἀσεῦ 
ἢ τοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν χατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο. τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

Κάλχας Θεστορίδης οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος, 
«οι » ὰ ,ὔ » ΒΩ ’ὔ 2 2 ’ Ψ΄ 2 2.» 

ὃς ἤδει τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα 

χαὶ νήεσσ᾽ ἡγήσατ᾽ ᾿“Ιχαιῶν Ἴλιον εἴσω 

ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων" 
« 5 δ ,ὔ 1 , Α ,ὔ . 

δ᾽ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέειπεν 

»,ὦ ᾿Αχιλεῦ, κέλεαί με, διίφιλε, μυϑήσασϑαι 
- 9 ὴ ἢ ς , ὕὔ 

μῆνιν ᾿“πόλλωνος ἑκατηβελέταο ἄνακτος. 

τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω": σὺ δὲ σύνϑεο χαί μοι ὄμοσσον 
ΞΥ , » ,ὕὔ ε ᾿ ᾿ ΕΣ , 

7 μέν μοι πρόφρων ἕπεσιν χαὶ χερσὶν ἀρήξειν. 

ἢ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων 
9 "Δ. , , «ς Ψ 2 ’,ὔ 

“4ργεΐων χρατέει χαί οἱ πείϑονται ᾿ἀχαιοί. 
,ὔ Ἀ ’ .; Φ' 2 ν ,ὕ ΡΞ χρείσσων γὰρ βασιλεύς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι 

27 ,ὔ ’, ᾿ 2 ΄- , 

εἴ περ γάρ τὲ χόλον γε χαὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, 
5] , " ,ὔ »ἷ᾿ ΒΞ »ὕ, ,ὔ 

ἀλλά τὲ χαὶ μετόπισϑεν ἔχει χότον, ὄφρα τελέσσῃ, 

ἐν στήϑεσσιν ἑοῖσι. σὺ δὲ φράσαι, εἴ μὲ σαώσεις.““ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿ἀχιλλεύς" 

»ϑαρσήσας μάλα εἰπὲ ϑεοπρόπιον ὅ᾽ τι οἶσϑα" 

οὐ μὰ γὰρ ᾿Απόλλωνα διίφιλον, ᾧ τε σύ, Κάλχαν, 

εὐχόμενος Ζ.αναοῖσι ϑεοπροπίας ἀναφαίνεις, 
"ὕὔ ΒΡ] - -" ᾿ 2 ἣ, νὴ ὶ ,ὔ 

οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος χαὶ ἐπὶ χϑονὶ δερχομένοιο 

σοὶ χοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει δἰ 5. τλετς 70] τολος ΟΞ 
συμπάντων Δαναῶν, οὐδ᾽ ἢν ᾿“γαμέμνονα εἴπ 1 υ 1: τ χ2.3.. 115) 
« - δὶ ,, 2 - ",ὔ 5 {{ 

ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος “χαιῶν εὔχεται εἰγαι. 

χαὶ τότε δὴ ϑάρσησε καὶ ηὔδαε μάντις ἀμύμων" 
». 9 ΑΕ) [σὲ 2 2 -“ 2 , ΒΡ 2 ς ’ 

»οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὅ γ᾽ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὔϑ᾽ ἑχκατόμβης, 
"}} . Δ ἘΣ - «' ) -αν}ο ᾿Ὶ "7 , 

ἀλλ᾽ ἕνεκ᾽ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ᾽ ““γαμέμνων 

τὸ ἤδει] ἤδη, Ῥ!θυίαιιθ, 93 ηἴδαε] ηὔδα 1Π0ν]. 



μῆνις: Α,ὶ 

οὐδ᾽ ἀπέλυσε ϑύγατρα χαὶ οὐκ ἀπεδέξατ᾽ ἄποινα, 

τοὔνεχ᾽ ἄρ᾽ ἄλγε᾽ ἔδωχεν ἑχηβόλος ἠδ᾽ ἔτι δώσει. 
δ᾽ [7 ᾿" “» " , ᾿ ᾽ , οὐδ᾽ ὃ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀειχέα λοιγὸν ἀπώσει, 

πρίν γ᾽ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα χούρην 

ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν ϑ᾽ ἱερὴν ἑκατόμβην 

ἐς Χρύσην" τότε χέν μιν ἱλασσάμεγνοι πεπίϑοιμεεν." 

ἢ τοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο. τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 
«; 2 σ 2 Χ , 2 ΄, 

ἥρως ᾽Ατρείδης εὐρὺ χρείων ᾿“γαμέμνων 
Β ,ὔ ο , ΜῚ ,ὔ ,ὔ Σ π ,ὔ ᾿ ἀχνύμενος" μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι 

πίμπλαντ᾽, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετάοντι ἐίχτην. 

Κάλχαντα πρώτιστα χόάχ᾽ ὀσσόμεγος προσέειτιεν" 

»μάντι χαχῶν, οὔ πώ ποτέ μοι τὸ χρήγυον εἰπας" 

αἰεί τοι τὰ χάχ᾽ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσϑαι, 

ἐσθλὸν δ᾽ οὔτε τί πω εἶπας ἔπος οὔτ᾽ ἐτέλεσσας. 

χαὶ νῦν ἐν Ζαναοῖσι ϑεοπροπέων ἀγορεύεις, 

ὡς δὴ τοῦδ᾽ ἕνεχά σφιν ἑχηβόλος ἄλγεα τεύχει, 
[δ᾿ ] 2 Α ’ὔ ΄ ᾽7΄λι ᾿) 7) »ἷ οὕνεχ᾽ ἐγὼ χούρης Χρυσηίδος ἀγλά᾽ ἄποινα 

οὐχ ἔϑελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν 
2 "ἢ " ,ὔ ς Ζ' ,ὔ ᾿ ὴ οἴχοι ἔχειν. χαὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα 

χουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἐϑέν ἐστι χερείων, 
2 ,ὔ 2 ϑὶλ ᾽’ 4 ΣΝ , ἡ ΡῚ οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ᾽ ἂρ φρένας οὔτε τι ἔργα. 

ἀλλὰ χαὶ ὡς ἐϑέλω δόμεναι πάλιν, εἰ τό γ᾽ ἄμεινον" 

βούλομ᾽ ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι ἢ ὀπολέσϑαι. 

αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ᾽ ἑτοιμιάσατ᾽, ὄφρα μὴ οἷος 

᾿4ργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν. 

104 λαμπετάοντι] λαμπετόωντι. ἸἰὈΥΊ. 111 σόον] ἸΙὈΡῚ [δ 6 
ΟἸΉΠ6Ά, σῶον 1), σάον ἈΡΟΙ]οπ. Τῦγβο. 46 οοηπηοίίοη. 489, 10, σῶν ΑΥἹ- 

Βίαγ ΟΠ: ν. ρυδοῖ, 8. 8, 14. 
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ὃ «ΑΙ: ῆνις 

’ οΥ̓ , “ [σὲ , 2ὕ 2, [74 

λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες, ὃ᾽ μοι γέρας ἕρχεται Ολλῃ. 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
»Ἵτρείδη κύδιστε, φιλοχτεανώτατε πάντων, 

-" ,ὔ ὮΝ ,, , 2 ΓᾺ πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάϑυμοι ᾿Αχαιοί; 
ἘΠ , 9. 2) δὶ ’ ,ὔ “ΕΣ 

οὐδ᾽ ἔτι που ἴδμεν ξυνήια χείμενα πολλά 

ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἔξ ἐπράϑομεν, τὰ δέδασται, 

λαοὺς δ᾽ οὐχ ἐπέοιχε παλίλλογα ταῦτ᾽ ἐπαγ είρειν. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τήνδε ϑεῷ πρόες" αὐτὰρ ᾿ἀχαιοὶ 
τριπλῇ τετραπλῇ τ᾽ ἀποτίσομεν, αἴ χέ ποϑι Ζεὺς 

δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι.“ 
᾿ ὶ ΞΣ ,ὔ , ’, 2 ,, Ξ τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη χρείων ᾿“γαμέμνων 

»μῇἡ δὴ οὕτως ἀγαϑός περ ἐών, ϑεοείχελ᾽ ᾿αχιλλεῦ, 
7 ΄ 2 ᾿ 2 ’ὔ 5 ΣΕ Ὗς Ξ 

χλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις. 
5}: 2 7ὴ "ὕ » 5] Ἁ 2 Ε 2 Ἁ 2) 2 2 

ἢ ἐϑέλεις, ὄφρ᾽ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἕμ᾽ αὔτως 

ἧἦσϑαι δευόμενον, χέλεαι δέ μὲ τήνδ᾽ ἀποδοῦναι; 
2 ἡ 2 ) Ἁ ὙΦ ς ,ὔ ,ὔ 2 ᾿ ἀλλ᾽ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάϑυμοι ᾿Αχαιοὶ 
», » ’ « ) , 2ὕὔ ἄρσαντες χατὰ ϑυμόν, ὅπως ἀντάξιον ἔσται, --- 

εἰ δέ χε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ χεν αὐτὸς ἕλωμαι" 

ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας ἢ ᾿Οδυσῆος 
- ς , ο ὶ ) ἣν [4 [4 

ἄξω ἑλών" ὃ δέ κεν χεχολώσεται, ὅν χεν ἵκωμαι. ἿΕ 
Ξ' 

ἀλλ᾽ ἢ τοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθϑα καὶ αὐτις" 

124 οὐδ᾽ ἔτι] ὙΥΟΙ, Ποραον]οίη, οὐδέ τι 10]. 128 ξξ ἐπράϑο- 

μεν] ἐξεπράϑομεν 1100], αἰβιαπχϑυπηΐ ὙΥ̓ ΟἹ, Θριζποι, Βαθιμη]βίη. 

129 Τροίην») ποι} οἴπὴ Ζομοαοίο, ΤΟΪΉν τηθ]]0 165. Οτπὶ ΑΥΒίΔΡΟΠΟ; 

οἵ. ὁ ὅ10. Απῇαπίαβ βου ρύσῃ ἔπ|586 πτόλιν Τρῳὴν ρΡυίΐαί Οοθεὲ ΜΟν. 288. 

181 μὴ δὴ] μὴ δ᾽ ΠρΥΊ, ταπίαν!ε ΒΘΚΚοΥ". Ἐχθιηρ]α δἰ πβάθμι τη δ [015 

ΟΟἸ]ΘοῚ [ἃ ΠοοΙΘ Ηἴ]. 2381 56. 181 ἕλωμαι  ΘοἸοὴ ροβὶ 1. Η. γοίδ, 

Κυπίβοιθ ΒΙδἰίον (1828}1}. 119. 189] ἀδιηηδθεαῦύ ΑΥὐΊ βίαι 85, πιὰ 

ῬΙΘραπθ δα!ο 65. ΒΘ Οα{) 5πηΐ. 



μῆνις: Α΄ 9 

γῦν δ᾽ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, 
.] ᾿] 2 ,ὔ ) ὶλ μὴ ,ὔ }" ΞΕ» ’ὔ ς ἐν δ᾽ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἔς δ᾽ ἑκατόμβην 
ϑείομεν, ἂν δ᾽ αὐτὴν Χρυσηίδα καλλιπάρῃον 

, -" γ᾿, » ᾿ ἈΝ ΄ », ἤσομεν" εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω, 

ἢ “ἴας ἢ ᾿Ιδομενεὺς ἢ δῖος ᾽Οδυσσεὺς 
Ἰὲ σύ, Π]ηλείδη, πάντων ἐχπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν, 

φρο ἡμῖν ἕχάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας.“ 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

ὦ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε, χερδαλεόφρον, 

ὥς τίς τοι πρόφρων ἕπεσιν πείϑηται ᾿“χαιῶν 

ὶ ὁδὸν ἐλϑέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἴφι μάχεσθαι; 
2 Ἂ 2 Ν , [4 ᾿] 7 ᾿) ’ 

ὃ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεχ᾽ ἤλυϑον αἰχμητάων 
“- , ΕῚ ν », , » ΠΌΡΤΕΣ Ἀ εῦρο μαχεσσόμεγνος, ἕπεὶ οὔ τί μοι αἰτιοί εἰσιν 

3 , 2 ΡῚ ᾿ -“ »ἦὕὔ 2 δ Ν [4 ὖ γάρ πώ ποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους, 

ὐδέ ποτ᾽ ἐν «Ῥδίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃ 

ταρπὸν ἐδηλήσαντ᾽, ἐπεὶ ἢ μάλα πολλὰ μεταξὺ 

ὔρεά τε σχιόεντα ϑάλασσά τὲ ἠχήεσσα" 

ἰλλὰ σοί, ὦ μέγ᾽ ἀναιδές, ἅμ᾽ ἑσπόμεϑ᾽, ὄφρα σὺ χαίρῃς, 

μὴν ἀργύμενοι Μιενελάῳ σοί τε, χυνῶπα, 
Ὶ ’, “ »ὕὔ ϑ » 0 2 ᾽' τρὸς Τρώων" τῶν οὔ τι μετατρέπῃ οὐδ᾽ ἀλεγίζεις. 

αὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς, 

" ἔπι πόλλ᾽ ἐμόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες ᾿Αχαιῶν. 
. Ἀ ᾽ὔ ΟΥ̓ Ρ , « 8. Ὁ ἃ Ν 
Ὁ μὲν σοί ποτὲ ἰσοὸν ἔχω γέρας, ὁππότ «αἠχαιοὶ 

Γρώων ἐχπέρσωσ᾽ εὖ ναιόμενον πτολίεϑρον" 
Δλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάιχος πολέμοιο 
“Ὁ 3 Η , 2 αξττπ » ὶ ἢ {) εἴρες ἐμαὶ διέπουσ᾽" ἀτὰρ ἤν ποτὲ δασμὸς ἵκηται, 

142 ὃν δ᾽ ἐρέτας] ἐν δ᾽ ἐρέτας Αὐ᾽δίαιο! 5, ἐς δ᾽ ἐρέτας 101]; 
ἢ. 809. 168 μαχεσσόμενος] μαχησόμενος 1ἰ0ν]. 
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10 “1: ῆνις 

Ι σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγον τὲ φίλον τε 

ἔρχομ᾽ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί χε χάμω πολεμίζων. 

γῦν δ᾽ εἶμι «Φϑίηνδ᾽, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτερόν ἐστιν 

1τὸ οἴχαδ᾽ ἔμεν σὺν νηυσὶ χορωγίσιν, οὐδὲ σ᾽ ὀίω 
2 ’ 2 27 ΦΌΝ 2 μὴ - 2 Ψ {{ ἐνθάδ᾽ ἄτιμος ἐὼν ἄφεγος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν. 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων" 

φεῦγε μάλ᾽, εἴ τοι ϑυμὸς ἐπέσσυται" οὐδέ σ᾽ ἐγώ γε 
,ὕ [σ᾽ 3. (3. -" Ψ Ξ ’ 2 2 , Ἀ ΡῚ 

λίσσομαι εἵνεχ ἐμεῖο μένειν" παρ ἕμοί γε χαὶ ἄλλοι, 

1τὸ οἵ χέ μὲ τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς. 
ΒῚ ὶ ὔ ΕἸ ,ὔ “ Ξ ἔχϑιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων 

αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε. 

εἰ μάλα χαρτερός ἐσσι, ϑεός που σοὶ τό γ᾽ ἔδωκεν. 

οἴχαδ᾽ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς χαὶ σοῖς ἑτάροισιν 

180 Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε" σέϑεν δ᾽ ἐγὼ οὐχ ἀλεγίζω 

οὐδ᾽ ὄϑομαι χοτέοντος. ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε" 
ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηίδα «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων, 

Ἁ Ἃ 2 νὴ Ἁ ’ὔ ἊΝ 2 -Ὁ ᾿ 2 -“ ΙΒ [ τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηί τ᾽ ἐμῇ χαὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν 

πέμψω, ἐγὼ δέ χ᾽ ἄγω Βρισηίδα καλλιπάρῃον 

186 αὐτὸς ἰὼν χλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῇς, 

ὅσσον φέρτερός εἰμι σέϑεν, στυγέῃ δὲ χαὶ ἄλλος 

ἰσον ἐμοὶ φάσϑαι χαὶ ὁμοιωϑήμεναι ἄντην.“ 

ὡς φάτο" Π]1ηλεΐωνι δ᾽ ἄχος γένετ᾽, ἐν δέ οἱ ἦτο ΒΩ ω λων κ... 5 τί 
στήϑεσσιν λασίοισι, διάνδιχα μερμήριξεν, 
Ρλὶ .; , ΡῚ Ἁ 2 ; Ἀ - 190 ἢ ὅ᾽ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 

τοὺς μὲν ἀναστήσειεν ὃ δ᾽ ᾿“τρείδην ἐναρίζοι, 
ὟΝ ,ὔ ’, 2 ’ ,ὔ ’ὔ ἠὲ χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε ϑυμόν. 

108 ἐπεί χε χάμω] ΑΥἰβίαγοϊπιβ οἱ Προ ἴαμπβ, ἐσσὴν χεχάμω 60: 

10 6Ε; Ὁ 11 Ὁ: 111] ἀδιηπαθαί ΑΥΙΒΔΙ ΟΠ 115 ΘΟΟ]]αΐο Εἰ 891. 



Μῆνις: Α΄ ἯΙ 

ἊΝ « “Ω κ« ᾿ , Ὅρα τ ΠΣ Ψ ᾿ 
ἧος ὃ ταῦϑ'᾽ ὥρμαινε χατὰ φρένα χαὶ χατὰ ϑυμὸν 

ἕλκετο δ᾽ ἐκ χολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλϑε δ᾽ ᾿΄ϑήνη 
οὐρανόϑεν" πρὸ γὰρ ἧχε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, 
ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τε χηδομένη τε. 

στῆ δ᾽ ὄπιϑεν, ξανϑῆς δὲ χόμης ἕλε Πηλείωνα, 

οἴῳ φαινομένη" τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τις δρᾶτο. 

ϑάμβησεν δ᾽ ᾿Αχιλεύς, μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ " αὐτίχα δ᾽ ἔγνω 

Παλλάδ᾽ ᾿4ϑηναίην --- δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανϑεν --- 

χαί μιν φωγήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»τίπιτ᾽ αὖτ᾽, αἰγιόχοιο Διὸς τέχος, εἰλήλουθας; 

ἢ ἵνα ὕβριν ἴδῃ ᾿“γαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο; 

ἀλλ᾿ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσϑαι ὀίω" 

ἧς ὑπεροπλίῃσι τάχ᾽ ἄν ποτε ϑυμὸν ὀλέσσῃ.“" 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿΄ϑήνη; 
»ἤλϑον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἵ κε πίϑηαι, 

οὐρανόϑεν" πρὸ δέ μ᾽ ἧκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, 
ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τε χηδομένη τε. 

ἀλλ᾿ ἄγε, λῆγ᾽ ἔριδος μηδὲ ξίφος ἕλχεο χειρί" 
ἀλλ᾽ ἢ τοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον, ὡς ἔσεταί περ. 

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ χαὶ τετελεσμένον ἔσται" 

χαί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα 

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε" σὺ δ᾽ ἴσχεο, πείϑεο δ᾽ ἡμῖν." 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠχὺς ᾿Αχιλλεύς" 

»χρὴ μὲν σφωίτερόν γε, ϑεά, ἔπος εἰρύσσασϑαι 

καὶ μάλα πὲρ ϑυμῷ χεχολωμένον" ὡς γὰρ ἄμεινον. 

ὅς χε ϑεοῖς ἐπιπείϑηται, μάλα τ᾽ ἔχλυον αὐτοῦ.“ 

198 ἧος] ἕως 1100]. 208 ἴδ] 1Π0}1 ἔδυ οπππθβ, ἔδῃς ἄπο; ν. ρνδοΐ. 

8.5.8. 200 ὀλέσσῃ]) ὀλέσσαι. ΑἸ1ϊ ἴῃ εἷ5. ΟἿ. 910 εἰρύσσασϑαι] 
εἰρύσασϑαι 411 ἴῃ οἷΒ Α ΟἹ); οἵ, Θ 148. Ρ 891. π' 459 οἱ Β 809. 
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12 “41: ῆῆνις 

Ι ἢ, χαὶ ἐπ᾿ ἀργυρέῃ χώπῃ σχέϑε χεῖρα βαρεῖαν, 

290 ἂν δ᾽ ἐς χουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ᾽ ἀπίϑησεν 
μύϑῳ ᾿“ϑηναίης. ἣ δ᾽ Οὔλυμπόνδε βεβήκει 
δώματ᾽ ἔς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους. 

Πηλείδης δ᾽ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν 
5) ἴδ σέ ἜἜΞΗΣ ., λ - 4) 8 ᾿τρεΐδην προσέειπε χαὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο 

» ,ὔ ᾿ », ϑὲ ΕΡΕΡ ὶ7ὔ 19 2 , 

295  "οἰνγοβαρές, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων χραδίην δ᾽ ἐλάφοιο, 

οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ ϑωρηχϑῆγαι 
»ὔ 9 1} »7ὕ Ἁ 2 ,ὔ 2 -" 

οὔτε λόχονδ᾽ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν ᾿“χαιῶν 

τέτληχας ϑυμῷ" τὸ δέ τοι χὴρ εἴδεται εἶναι. 
5 Ὶ,.Δ ΔΕ, . Ν ᾿Ὶ ᾿] . 2 - 

ἢ πολὺ λώιόν ἐστι χατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 

280 δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσθϑαι, ὅς τις σέϑεν ἀντίον εἴπῃ, 

δημοβόρος βασιλεύς, ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις" 

ἢ γὰρ ἄν, ᾿Ατρεΐδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο. 
)ὴ ἡ 27 ἀλλ᾽ ἕχ τοι ἐρέω χαὶ ἕπι μέγαν ὅρχον ὀμοῦμαι 

γαὶ μὰ τόδε σχῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους 
, Β] Ἀ ὶΧ -“ Ά, ] ΡΒ ὴ 73 285 φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν, 

οὐδ᾽ ἀναϑηλήσει" περὶ γάρ ῥά ἑ χαλχὸς ἔλεψεν 

φύλλα τε χαὶ φλοιόν" νῦν αὐτέ μιν υἱες ᾿“χαιῶν 

ἐν παλάμαις φορέουσι διχασπόλοι, οἵ τε ϑέμιστας 
ἢ ᾿Ὶ ] ’, «ι ὶ " , ὕὔ «; ἃ 

πρὸς Διὸς εἰρύαται" ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρχος 

940 ἦ ποτ᾽ ᾿ἡχιλλῆος ποϑὴ ἵξεται υἷας ᾿ἀχαιῶν 

σύμπαντας" τότε δ᾽ οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ 
»" ΕΣ ἐς Ὑδυ . Εξο Ὑ ΠΕΥ ΕΣ ᾿ ΄ 

χραισμεῖν, εὖτ᾽ ἂν πολλοὶ ὑφ᾽ “Εχτορος ἀνδροφόνοιο 

ϑνήσχοντες πίπτωσι" σὺ δ᾽ ἔνδοϑι ϑυμὸν ἀμύξεις 

χωόμενος, ὅ᾽ τ᾽ ἄριστον ᾿χαιῶν οὐδὲν ἔτισας."“ 

288 παλάμαις] ὁοαϊοο5, πταλάμῃς ὁχ ΕἑγτλοΙορῖοο Μάσπο 100, 42 

ῬΘΟΘΡορπηΐ δαϊίονθβ; οἵ. ἀχταῖς ΠΙ͂ 284. 



ῆνις: 4 48 

ὡς φάτο “Πηλείδης, ποτὲ δὲ σχῆπτρον βάλε γαίῃ 
χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ᾽ αὐτός" 

Ἀτρεΐδης δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐμήνιε. τοῖσι δὲ Νέστωρ 
ἡδυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς Π]υλίων ἀγορητής, 

τοῦ χαὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων δέεν αὐδή" --- 

τῷ δ᾽ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνϑρώπων 

ἐφρϑίαϑ᾽, οἵ οἱ πρόσϑεν ἅμα τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο 
ἐν Πύλῳ ἠγαϑέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν" -- 

᾿ ᾽Ν ,ὔ 2 ’ - ᾿ Ἴ; Ξ 

δ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετξεισιεν 
5} , 5 “ ΄ὔ 9 "4" ὁ » ΕΝ 

»»(Ὁὐ “ποῖτοι, ] μέγα σιεγυὸς χάᾶιμ α γαιᾶν ἐχάαφψει. 

ἢ χεν γηϑήσαι Πρίαμος ΠΙριάμοιό τε παῖδες, 

ἄλλοι τὲ Τρῶες μέγα χεν χεχαροίατο ϑυμῷ, 
2 “ ’ ,ὔ , ,ὔ 

[2 σφῶιν τόδε σιαντα πυϑοίατο μαργαμξενοην, 

[4] ἢ Ν “- ,ὕ 6.5 ν , 

οἱ πέρι μὲν βουλὴν Δαναῶν, πέρι δ᾽ ἐστὲ μάχεσϑαι. 

ἀλλὰ πίϑεσϑ᾽- ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο. 
"δ , 2 ΠΕΣ ΕΣ ὩΣ ΕΝ τ , σ Ὁ ΤΑΘΙΒΕΝ ᾿ » 
θῇ γάρ σὸν γὼ χαὶι ἄρξιο “ν δ 7στδὸ ὑμῖν 

.΄ 

ἀνδράσιν ὡμίλησα, χαὶ οὔ ποτέ μ᾽ οἵ γ᾽ ἀϑέριζον. 
δ 

5] ᾿ς , ΒΩ Ψ ,ὔ ) Δὰχ 2) δι οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι, 
ΤΆ , η - 

οἷον Π]Ἴ|ειρίϑοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν 

Καινέα τ᾽ ᾿Εξάδιόν τε χαὶ ἀντίϑεον Πολύφημον 

[Θησέα τ᾽ Αἰγεΐίδην ἐπιείκελον ἀϑανάτοισιν]. 
ν Α -" ᾿] ,ὔ ᾽ὔ 2 ὶ - κάρτιστοι δὴ χεῖνοι ἐπιχϑονγίων τράφεν ἀνδρῶν" 

χάρτιστοι μὲν ἔσαν χαὶ χαρτίστοις ἐμάχοντο, 

φηρσὶν ὀρεσχῴοισι, χαὶ ἐχπάγλως ἀπόλεσσαν. 

χαὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεϑομίλεον ἐχ ΤΠ Πύλου ἐλϑὼν 

951 οἵ οἱ] αἵ οἱ Ζοποδοίιι5; οἵ. Π᾿281. 260 ὑμῖν] ποῃηι}}} ΟἿ 
Ζοῃοαοίο, ἡμῖν 4111 οὐπη Αὐϊβίανομο. 

ἃρπα Ἡδβιοατπμ ϑοιί. 182. 

205] οπ τίη ΠῚ Ὀ]ΘΙΊαπ6 ; οϑύ 
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14 «41: ῆνις 

Ι τηλόϑεν ἐξ ἀπίης γαίης, καλέσαντο γὰρ αὐτοί, 
Ἁ ’ 2 ΡΣ 2 .Ν Α ΡῚ , ’ 1} γᾺ 7 

211 χαὶ μαχόμην κατ᾽ ἔμ᾽ αὐτὸν ἐγώ" κείνοισι δ᾽ ἂν οὔ τις 

τῶν, οἱ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχϑόνιοι, μαχέοιτο. 

χαὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείϑοντό τε μύϑῳ:" 

ἀλλὰ πίϑεσϑε χαὶ ὔὕμμες, ἐπεὶ πείϑεσθαι ἄμεινον. 

οτὸ μήτε σὺ τόνδ᾽ ἀγαϑός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην, 
γὴ95 γ») « ς - ᾿7ὔ , Ζ: 2 - 
ἀλλ᾽ ἔα, ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἱες ᾿Αχαιῶν" 

μήτε σύ, Π1|ηλείδη, ϑέλ᾽ ἐριζέμεναι βασιλῆι 

ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποϑ' ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς 

σχηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. 

280 δἰ δὲ σὺ χαρτερός ἐσσι ϑεὰ δέ σὲ γείνατο μήτηρ, 

ἀλλ ὅδε φέρτερός ἐστιν, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. 

᾿“τρεΐδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος" αὐτὰρ ἐγώ γε ΘΕ]; : | δ ἐσ 
λίσσομ᾽ ᾿Ἵχιλλῆι μεϑέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν 
[4 2 - , , -" «ζ 

ἕρζος “χαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο χαχοῖο. 

2:8ὁ.᾽ὁ τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη χρείων ᾿4γαμέμνων" 

»γ»αὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, χατὰ μοῖραν ἔειπες" 

ἀλλ δὸ᾽ ἀνὴρ ἐϑέλει πέρι πάντων ἔμμεναι ἄλλων, 
πάντων μὲν χρατέειν ἐϑέλει πάντεσσι δ᾽ ἀνάσσειν 

πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἃ τιν᾽ οὐ πείσεσϑαι ὀίω. 

290 εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔϑεσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, 

τοὔνεχά οἱ προϑέουσιν ὀνείδεα μυϑήσασϑαι;“ 
λῚ Ὶ ΧΟῚ «ς »Ἀ 7 ’ - 2 , Ξ τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος ᾿Αχιλλεύς 

»ἢ γάρ χεν δειλός τε χαὶ οὐτιδανὸς χαλεοίμην, 

εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι, ὅττι χεν εἴπῃς" 

95 ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο: μὴ γὰρ ἐμοί γε 

21 Πηλεΐδη, ϑέλ᾽ Πηλείδη, ϑέλ᾽ πομμμ}}} ἴῃ οἷβ ΟΠ, Πηλείᾷ 
ἤϑελ᾽ Α οἱ ἄπο ἃ1Π|, Πηλειδῆϑελ᾽ Αὐἱβίδγοιιβ; οἵ. ο 811. 



Μῆνις: Α΄ 

'σήμαιν᾽" οὐ γὰρ ἐγώ γ᾽ ἔτι σοὶ πείσεσϑαι ὀίω]. 
»ὕ᾿ , ) , ᾿) δὰ 8 Ν ’ - Ξ ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὲ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν 
χερσὶ μὲν οὔ τοι ἐγώ γε μαχέσσομαι εἵνεχα χούρης, 

οὔτε σοὶ οὔτε τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ᾽ ἀφέλεσϑέ γε δόντες" 
τῶν δ᾽ ἄλλων ἅ μοι ἔστι ϑοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ, 

τῶν οὐχ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο. 
2 2 ",ὔ Ἁ ’ [4 ’ Ἁ [4 εἰ δ᾽ ἄγε μὴν πείρησαι, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε" 
Ν ,,,2 ,ή ᾿ ) , Η ὶ ΕΣ αἶψά τοι αἵιια κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί. 
ὡς τώ γ᾽ ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν 

ἀνστήτην, λῦσαν δ᾽ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ χλισίας καὶ νῆας ἐίσας 

ἤιε σύν τε Μενοιτιάδῃ χαὶ οἷς ἑτάροισιν" 

᾿“τρεΐδης δ᾽ ἄρα νῆα ϑοὴν ἅλαδε προέρυσσεν, 

ὃν δ᾽ ἐρέτας ἔχρινεν ἐείχοσιν, ἔς δ᾽ ἑκατόμβην 
βῆσε ϑεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηίδα καλλιπάρῃον 
εἷσεν ἄγων" ἔν δ᾽ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς. 
οἵ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ χέλευϑα, 

λαοὺς δ᾽ ᾿“τρεΐδης ἀπολυμαίνεσθϑαι ἄνωγεν. 

οἱ δ᾽ ἀπελυμαίνοντο χαὶ εἰς ἅλα λύματ᾽ ἔβαλλον, 

ἔρδον δ᾽ ᾿“πόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας 
ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν παρὰ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο" 

χνίση δ᾽ οὐρανὸν ἵχεν ἑλισσομένη περὶ χαπγῷ. 
ει [4] . Ἷ, . ,ὔ 2 1) 2 Ις 

ὡς οὐ μὲν τὰ πένοντο ζΧατὰα στρατον" ου ὸ “4γαμέμνων 

λῆγ᾽ ἔριδος, τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ᾽ ᾿Αχιλῆι, 
ἀλλ᾽ δ γε Ταλϑύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπεν, 

290] ἀδιππαν! Αὐἰβίδιοι5. 298 μαχέσσομαι] μαχήσομαι 1ἰΡν] 

ΤΠΘ] 10 "68. 5804 μαχεσσαμένω])] ΛΟ 811], μαχησαμένω το]]αα. 
δ᾽ ἐρέτας] ἐν δ᾽ ἐρέτας ΑὐϊϑίαγοϊηιΒ, ἐς δ᾽ ἐρέτας 10 ν1; οἵ. 1423. 

δ οὐδ᾽ οοαϊοο5; αἰδίπηχοναὶ θυ πο. 

809 ἔν 

818 οὐ 

900 

810 



10 «41: ῆνις 

Ι τώ οἱ ἔσαν χήρυχε χαὶ ὀτρηρὼ ϑεράποντε" 

»ἔρχεσϑον χλισίην Π]ηληιάδεω ᾿Αχιλῆος, 

χειρὸς ἑλόντ᾽ ἀγέμεν Βρισηίδα χαλλιπάρῃον. 

εἰ δέ χε μὴ δώῃσιν, ἐγὼ δέ χεν αὐτὸς ἕλωμαι 

8905 ἐλϑὼν σὺν πλεόγνεσσι" τό οἱ χαὶ δίγιον ἕσται.““ 
«' είν .»- ᾿ ιν, ὧν - 2 
ὡς εἰπὼν προΐει, χρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦϑον ἔτελλεν. 

Ἁ 5) ,ὔ, ’ ἣν -- 2 «ς ᾿Ὶ ΡΒ , τὼ δ᾽ ἀχέοντε βάτην παρὰ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε χλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην. 
᾿ Ὁ τὰ , ,ὔ Η " ,ὔ τὸν δ᾽ εὗρον παρά τε χλισίῃ χαὶ νηὶ μελαίνῃ 

880 ἥμενον" οὐδ᾽ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήϑησεν ᾿Αχιλλεύς. 
Ν Ἁ Ω ᾿ ᾿Ξ ᾿ » , - 

τὼ μὲν ταρβήσαντε χαὶ αἰδομένω βασιλῆα 
, » ι7) ᾽ὔ ’ 2 ᾽] ΒῚ ,ὔ ἜΞ στήτην οὐδέ τί μιν προσεφώγνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο 

μενεῖν «“«Ψ ΡΥ, ΓΑ ΣΝ Ἀν Χ , ,ὔ - αὐτὰρ ὃ ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε 
, βαδυ, κ », ἡδὲ Ξ Η τ δ προς χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν 

88ῦ ἄσσον ἴτ᾽" οὔ τί μοι ὔὕμμες ἐπαίτιοι, ἀλλ᾽ ᾿4“γαμέμνων, 

ὃ σφῶι προΐει Βρισηίδος εἵνεκα χού ἢ ΡΟ ΟΣΕΟΥ πεῖ πον ΓΟΘΘΗΙΕ; 
ἀλλ᾽ ἄγε, διογενὲς Πᾳατρόκλεες, ἔξαγε κούρην 

, ὶΝ Ρ ᾿ ) ΌΣ ᾿ν ᾽ὔ ,ὕ᾿ καί σφωιν δὸς ἄγειν. τὼ δ᾽ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων 
’ “ ᾽ ΄ “-“ Ων , πρός τὲ ϑεῶν μαχάρων πρός τὲ ϑνητῶν ἀνϑρώπων 

᾿ ᾿ “ - 5 , », δ τ 840 χαὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος, εἴ ποτε δὴ αὖτε 

χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀειχέα λοιγὸν ἀμῦναι 
» 2, 5 . [“] ἜΣ ἘΣ - ᾿ , 

τοῖς ἄλλοις. ἢ γὰρ ὁ γ ὀλοιῇσι φρεσὶ ϑύει, 

οὐδέ τι οἰδὲ νοῆσαι ἅμα πρόσσω χαὶ ὀπίσσω, 

ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέονται ᾿αχαιοί.“ 

821 ἀχέοντε] Βοιηίον, ἀέχοντε 1ἰ0ν]; οἵ. 4 84. 8418... 881 Πα 

τρόχλεες] τππι5 106, Πατρόχλεις οοἰου. 840 δὴ αὖτε] δ᾽ αὖτε Ἰἰυ τ 
οΟΡΓΟχὶύ ΒΘ ΚΙΚΟ 5 οὐ αηΐθ θιμ ΤΉ ΘΡΒ0}). ΟΥθο . Οὐάτημη. 8 829, 1. Οἱ 

.«Ἵ 181. 5844 μαχέονται] μαχέοιντο |1Ὀ}], ον οχὶν ΤΠ ΘΒ 6}}. τ. ΟἹ 

8. 841, 1α; μαχεοίατ᾽ Ῥγοροβιοιαί ΒΑΡΠ65 (1111). 



ἹΜῆνις: Α΄ αὐ 

ὡς φάτο" Π]άτροχλος δὲ φίλῳ ἐπεπείϑεϑ᾽ ἑταίρῳ, 

ἐκ δ᾽ ἄγαγε χλισίης Βρισηίδα καλλιπάρῃον, 
δῶκε δ᾽ ἄγειν. τὼ δ᾽ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας ᾿Αχαιῶν" 

ἣ δ᾽ ἀκέουσ᾽ ἅμα τοῖσι γυνὴ χίεν. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

δαχρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασϑεὶς 

ϑῖν᾽ ἔφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, ὁράων ἐπ᾽ ἀπείρονα πόντον" 
Ἁ Υ̓ " ᾽, ΒῚ ,ὔ - ᾿" ΦΕΥ͂, 

πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς 
- }] ΄, » ΄ ΒΕ »» »μῆτερ, ἐπεί μ᾽ ἔτεχές γε μινυνθάδιόν σπιερ ἐόντα, 

" , "»ἵ η 2 , ) “ 2ὲ τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν ᾿Ολύμπιος ἐγγυαλίξαι 
Ἁ ς 7ὔ -“ Ὁ ΒΝ Δ Ὶ Β Ζεὺς ὑψιβρεμέτης" νῦν δ᾽ οὐδέ με τυτϑὸν ἔτισεν. 

5 ’ ᾽ : σαν Ψ ΕΟ Ν , 2 ΄, ἢ γάρ μ᾽ ᾿“τρεΐίδης εὐρὺ χρείων ᾿“γαμέμνων 

ἠτίμησεν" ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας.“ 
ει ΄ ,ὔ ,ὔ Ξ ο Ὁ »», ΄ , ὡς φάτο δάκρυ χέων" τοῦ δ᾽ ἔχλυε πότνια μήτηρ 

ἡμένη ἐν βένϑεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι. 

χαρπαλίμως δ᾽ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠύτ᾽ ὀμίχλη 
8: 2 2 - ᾿Ξ ΠῚ ἌΣ , χαί δὰ πάροιϑ᾽ αὐτοῖο χαϑέζετο δάχρυ χέοντος, 

χειρί τέ μιν χατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

»τέχγνον, τί χλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵχετο πένϑος; 

ἐξαύδα, μὴ χκεῦϑε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω.“ 

τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠχὺς ᾿αἸχιλλεύς" 

οἶσθα" τί ἢ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ᾽ ἀγορεύω; 

ᾧχόμεϑ᾽ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν ᾿Ηετίωνος, 

τὴν δὲ διεπράϑομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα. 
χαὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες ᾿4“'χαιῶν, 

ἐχ δ᾽ ἕλον ᾿“τρείδῃ Χρυσηίδα καλλιπάρῃον. 

848 ἀχέουσ ἀέχουσ᾽ Ἰἰθιῖ, οοντοχὶς Νάποῖκ ΒΡΊ. ΥἹ ρΡ. 10; οἵ, 
ΠῚ 5917. βὶ 8311. 860 δράων] ὁρόων 1ἴῦι]1. ἐπ᾽ ἀπείρονα] Αὐἱ- 
ΒίατΟΠπ5, ἐσὲ οἴνοττα ἸἰὈΥ]. 860 ταῦτα ἰδυίη) ταῦτ᾽ εἰδυίῃ 1θν]. 

Ἠοπηουὶ 1185. 0]. 1. 2 
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3900 



511 

1 

980 

990 

18 «4: ῆνις 

Χρύσης δ᾽ αὖϑ' ἱερεὺς ἑκατηβόλου ᾿Απόλλωνος 

ἦλϑε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν χαλχοχιτώνγων 

λυσόμενός τε ϑύγατρα φέρων τ᾽ ἀπερείσι’ ἄποινα, 

στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑχηβόλου ᾿Απόλλωνος 

χρυσέῳ ἀνὰ σχήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας ᾿“'χαιούς, 

᾿τρεΐδα δὲ μάλιστα δύω χοσμήτορε λαῶν. 

ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾿αἰχαιοὶ 

αἰδεῖσϑαί 9᾽ ἱερῆα χαὶ ἀγλαὰ δέχϑαι ἄποινα" 
3449 2 2 ." δὶ 2 ,, « ὶ -“ 

ἀλλ᾽ οὐκ ᾿ἀτρεΐίδῃ ᾿“γαμέμνονι ἥνδανε ϑυμῷ, 

ἀλλὰ χακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦϑον ἔτελλεν. 

χωόμενος δ᾽ ὃ γέρων πάλιν ᾧχετο" τοῖο δ᾽ ᾿Απόλλων 

εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν. 

ἦχε δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αργείοισι κακὸν βέλος" οἱ δέ νυ λαοὶ 

ϑνῇσχον ἐπασσύτεροι, τὰ δ᾽ ἐπῴχετο χῆλα ϑεοῖο 
,ὔ ἊΣ Ἂν Ν 2 ᾿ ΒΡ] - γὔ ΜῚ ζ΄, πάντῃ ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿“χαιῶν. ἄμμι δὲ μάντις 

εὖ εἰδὼς ἀγόρευε ϑεοπροπίας ἑχάτοιο. 

αὐτίχ᾽ ἐγὼ πρῶτος χελόμην ϑεὸν ἱλάσχεσϑαι" 

᾿τρεΐωνα δ᾽ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ᾽ ἀναστὰς 

ἠπείλησεν μῦϑον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν. 

τὴν μὲν γὰρ σὺν νηὶ ϑοῇ ἑλίχωτσιες ᾿Αχαιοὶ 

ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι" 

τὴν δὲ νέον χλισίηϑεν ἔβαν κήρυχες ἄγοντες 

χούρην Βρισῆος, τήν μοι δόσαν υἷες ᾿Αχαιῶν. 

ἀλλὰ σύ, εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδὸς ἐἔῆος" 

ἐλϑοῦσ᾽ Οὔλυμπόνδε Δία λίσαι, εἰ ποτε δή τι 

814 λίσσετο] Α οὐπὶ Αὐβίδιοιο, ἐλίσσετο οδἰθυῖ [66 οἸηη6 8; οἵ, 

“1ῦ. 5898 ἐῆος] ἕξῆος Δ1Π11 ἴῃ οἷβ ΑΠ) (οὗ, ργδθῇ, 8. 8), ἑοῖο Ῥᾶποὶ θππὶ 

Δοποδοίο, αποα ΡΥ ΔΘ ΘΠ Θαθ6. ραἰαῦ ΒΙΠΡΙ ἃ π(η), Εἶπ ῬΓΟΌΙΘΙα ἃ. 

Ἰοτα. ΤΟχίϊκι. τι. 4. νβ]ομα. ΒΡ ΔΟΠΊΒΒΘΏΒΟΠ. (1816) Ρ. 88 56. 



ῆνις: ΑΛ. 

»Ἁ ἢ ἔτει ὥνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ. 

πολλάχι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄχουσα 
ΡῚ , ἘΝ 3:1. ’ »- ’, 

εὐχομένης, ὅτ᾽ ἕφησϑα κελαινεφέι Κρονίωνι 
ΡΣ 2 -} , ) ᾿ Ἀ ᾿) -“ 

οἴη ἐν ἀϑαγνάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι, 

ὁπσιότε μιν ξυγδῆσαι ᾿Ολύμσιοι ἤϑελον ἄλλοι, 

Ἥρη τ᾽ ἠδὲ Π])οσειδάων καὶ Π]|αλλὰς ᾿“ϑήνη. 

ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ ἐλϑοῦσα, θεά, ὑπελύσαο δεσμῶν, 
Ἂν , ΄, ᾿ 
εὐχ᾽ ἑχκατόγχειρον χαλέσασ᾽ ἐς μαχρὸν "Ολυμστον, 

ὃν Βριάρεων χαλέουσι ϑεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες 
2 ᾽, ϑν. ΤΩΝ δ ἘΝ ΄ ΓΑ τὶ Ἂ , Ζ 

“ἰγαίων᾽" ὃ γὰρ αὖτε βίῃ οὗ πατρὸς ἀμείνων 

ὅς δὰ παρὰ Κρονίωνι χαϑέζετο χύδεϊ γαίων. 

τὸν χαὶ ὑπέδδεισαν μόκαρες ϑεοὶ οὐδέ ἑ δῆσαν. 
- - Ἂ ς Ἁ ΝΝ ͵ὔ 

τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο χαὶ λαβὲ γούνων, 

αἵ χέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι, 

τοὺς δὲ χατὰ πρυμγάς τε χαὶ ἀμφ᾽ ἅλα ἔλσαι ᾿Αχαιοὺς 

χτειγομένους, ἵνα πόντες ἐπαύρωνται βασιλῆος, 

γνῷ δὲ καὶ ᾿4τρεΐίδης εὐρὺ χρείων ᾿“γαμέμνων 

ἣν ἄτην, ὃ τ᾽ ἄριστον ᾿χαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.“ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Θέτις χατὰ δάκρυ χέουσα" 

»(ὦ μοι, τέχνον ἐμόν, τί νύ σ᾽ ἔτρεφον αἰνὰ τεχοῦσα; 
Ὧν» », Ν Χ ἌΝ ἃ " ) , 

αἴϑ' ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάχρυτος καὶ ἀπήμων 
Ὁ ᾿ “ , , 
ἦσϑαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνϑά περ, οὔ τι μάλα δήν" 

γῦν δ᾽ ἅμα τ᾽ ὠχύμορος χαὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων 

ἔπλεο" τῷ σὲ χαχῇ αἴσῃ τέχον ἐν μεγάροισιν. 

τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος “1:ιὶ τερπικεραύνῳ 

400 Παλλὰς ᾿21ϑήνη] Π|0ν1, Φοῖβος ᾿4“πόλλων Ζοποδοίιϑ; 
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Ὗ. 

Βοοιηον Ζδμ. 680 56. 406 ἑ δῆσαν] τ᾽ ἔδησαν Ἰἰρνῖ, οογροχϑυππί (Εἢ 
ἔδησαν) γὰμ Τιθοανγθι οἱ Μομθβ ἃ (οβία; οἵ, ργδοῦ, 5. 1, Π| 3 ὃ. 
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20 «4: ῆνις 

εἶμ᾽ αὐτὴ πρὸς Ολυμπον ἀγάννιφον, αἵ κε πίϑηται. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκχκυπόροισιν 

μήνι᾽ ᾿Αχαιοῖσιν, πολέμου δ᾽ ἀποπαύεο πάμπαν. 

Ζεὺς γὰρ ἐς ᾿Ὡχεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας ἰϑιοπῆας 

χϑιζὸς ἔβη χατὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο" 

δωδεχάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε, 

χαὶ τότ᾽ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ 

χαί μιν γουνάσομαι, χαί μιν πείσεσϑαι ὀίω.“ 

ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπεβήσετο" τὸν δ᾽ ἔλισ᾽ αὐτοῦ 

χωόμεγον χατὰ ϑυμὸν ἐυζώγνοιο γυναικός, 

τήν ῥὰ βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων. αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 

ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενϑέος ἐντὸς ἵκοντο, 

ἱστία μὲν στείλαντο ϑέσαν δ᾽ ἐν νηὶ μελαίνῃ, 

ἱστὸν δ᾽ ἱστοδόχῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες 

καρπαλίμως, τὴν δ᾽ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς. 

ἐκ δ᾽ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι᾽ ἔδησαν" 
ἐχ δὲ χαὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης, 

ἐκ δ᾽ ἑχατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ ᾿απόλλωγι" 

ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βῆ ποντοπόροιο. 

τὴν μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις ᾽Οδυσσεὺς 

πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίϑει, καί μιν προσέξισεν" 

»ὦ Χρύση, πρό μ᾽ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων 

παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν «Ῥοίβῳ 9 ἱερὴν ἑκατόμβην 

ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν, ὄφρ᾽ ἱλασόμεσϑα ἄνακτα, 

480 ἀέχοντος]) ἀέχοντα απθϊταηΐοι" οομϊθοῖΐ Αἤνθηβ; οἵ, ρυδοῖ, 8.4 

15 480 προέρεσσαν]) ΑΥΙδἐαΤ ΟΠ τ5 οὐ 4111 νϑίθυπμι, σεροέρυσσαν οοαϊ 

ὁ65; γ. απδ886 δαποίαν! Θριίζηθι οὐ οἷ. ν 18. ν 219. ὁ 491. 



μῆνις: Αὶ 

ὃς νῦν ᾿4ργεΐοισι πολύστονα χήδε᾽ ἐφῆκεν." 

ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει, ὃ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων 

παῖδα φίλην. τοὶ δ᾽ ὦχα ϑεῷ κχλειτὴν ἑκατόμβην 

ἑξείης ἔστησαν ἐύδιιητον περὶ βωμόν, 

χερνίψαντο δ᾽ ἔπειτα χαὶ οὐλοχύτας ἀγέλοντο. 

τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχώγ" 

»»κλῦϑί μευ, ἀργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας 

Κίλλαν τὲ ζαϑέην Τενέδοιό τε ἴφι ἀνάσσεις" 
ἣν. εἶ , 2 δ᾽ -“ , ΡΣ ] ,ὔ 

ἠμὲν δή ποτ᾽ ἐμεῦ πάρος ἔχλυες εὐξαμένοιο, 

τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ᾽ ἔψαο λαὸν ᾿ἡχαιῶν" 
ἫΣ Ὁ Ρ] Α “Ὁ ΓΧΑΛΡῚ 2 ,ὔ »ὕὔ ὶ ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ᾽ ἐπιχρήηνον ἐέλδωρ, 

ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀειχέα λοιγὸν ἄμυνον.“ 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε «Φοῖβος ᾿“πόλλων. 
᾿- “ 2 ᾽,ὔ .᾽ ,ὔ Ν 2 ,ὔ ,ὔ 

αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 

αὐέρυσαν μὲν πρῶτα χαὶ ἔσφαξαν χαὶ ἔδειραν, 
,ὔ ΝῚ ΡῚ ,ὔ “2 ,ὔ ΒῚ , μηρούς τ᾽ ἐξέταμιον χατά τε χγίσῃ ἐχάλυψαν 

δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾿ αὐτῶν δ᾽ ὠμοϑέτησαν. 

χαῖε δ᾽ ἐπὶ σχίζῃς ὃ γέρων, ἔπι δ᾽ αἴϑοπα οἶνον 

λεῖβε" νέοι δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη καὶ σπλάγχν᾽ ἐπάσαντο, 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τάλλα χαὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν 

ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύχοντό τὲ δαῖτα, 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. 

21 

441 χλειτὴν] ΠὈνῚ (46. ααῖθτ5 ἐαοοί Τὰ ΠΟΟΠ6), ἱερὴν Ζεμοδοίαβ οἱ 

ἈΥΙΒίαγ 5; οἵ. 99. 481. 448. 404 μῆρ᾽ ἐχάῃ] ΠΡ], μῆρε χάη Ῥίο- 

Ἰϑιπδθιιβ Αβοδ]οηἶα, μῆρα χάη ἰονίαββθ ΑΥὐ βίο ιβ ἢ ν. Τλιάνοι ΔΗΊ: 

1191. σπλάγχν ἐπάσαντο] Ἰἰθυϊ, σπλάγχνα πάσαντο ΑΥΒίΔΡΟ]8. 

σὲ Β 421. 
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22 «41: ῆνις 

2 Α, ΒΡ] ἢ ’ δὶ 5 λὶ ’ἢ ΑἹ ΒΡ. [42 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
- ᾿ - Β] ἐν - 

κοῦροι μὲν χρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 

γώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν" 

οἱ δὲ πανημέριοι μολπῇ ϑεὸν ἱλάσχοντο 

χαλὸν ἀείδοντες παιήονα χοῦροι ᾿ἡχαιῶν, 

μέλποντες ἑἕχάεργον, ὃ δὲ φρένα τέρπετ᾽ ἀκούων. 
“ Ψ] 7 » ΝΥ ᾿ κι ,ὕ Ἵ 

ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ χαὶ ἐπὶ χνέφας ἤλϑεν, 

δὴ τότε χοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός. 
Ξ᾿ ΨῚ 2 ,ὕ , ς ὶ ὶ 2 ,ὕ ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη δοδοδάχτευλος ᾿Ηώς, 

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿“χαιῶν" 
- λ 597 5 « ς , 2 ,ὔ 

τοῖσιν ὁ ἴκμενον οὔρον ἵξι ἑχάξργος ᾿““πόλλων. 

οἱ δ᾽ ἱστὸν στήσαντ᾽ ἀνά ϑ' ἱστία λευκὰ πέτασσαγ᾽ 

ἐν δ᾽ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα 
,ὔ ’ὔ 7.39} “πα 2 ’ Ξ 

στείρῃ πορφύρεον μεγάλ᾽ ἴαχε νηὸς ἰούσης 

ἣ δ᾽ ἔϑεεν χατὰ χῦμα διαπρήσσουσα χέλευϑον. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵχοντο χατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν, 
- Ων ο, ὔ 2 ΞῚ ἣν ,ὔ Ὑὔ 

γῆα μὲν οἵ γὲ μέλαιναν ἐπ᾿ ἠπείροιο ἔρυσσαν 
ς -“ ) Ἁ ’ὔ ς», [Ὁ] [4 ἈΝ ,ὔ 

ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάϑοις, ὕπο ὁ ἑρματὰ μαχρὰ ταγνύῦσσαγν, 

αὐτοὶ δ᾽ ἐσχίδγαντο χατὰ χλισίας τε νέας τε. 

αὐτὰρ ὃ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠχυπόροισιν 

διογενὴς Π]}ηλῆος ὑὸς πόδας ὠκὺς ᾿Αἀχιλλεύς" 

οὔτε ποτ᾽ εἰς ἀγορὴν πωλέσχετο κυδιάνειραν 

οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φϑινύϑεσχε φίλον κῆρ 

αὖϑι μένων, ποϑέεσχε δ᾽ ἀυτήν τε πτόλεμόν τ8. 
2 2 Ὶ23Ω2 [9 ὶ ἡ ς 2 -"» ὶ ὶ , ,ὔ 2 ᾿Ψ ἘΜ ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεχάτη γένετ᾽ ἠώς, 

καὶ τότε δὴ πρὸς "Ολυμπον ἴσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες 

489 Πηλῆος] ἀπιὸ ὁχ ἀοίου!ουῖθιβ, Πηλέος γ61 Πηλέως ἐθίον! ΠΥ 

οὗ, ρνδϑέ. Π. 8 8, 1ὅ γ. ᾧὅος] υἱὸς 101]; ν. ρνδοῖ, Π. 8 8. 



μῆνις: Αὶ 

πάντες ἅμα, Ζεὺς δ᾽ ἦρχε. Θέτις δ᾽ οὐ λήϑετ᾽ ἐφετμέων 

παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ᾿ ἥ γ᾽ ἀνεδύσετο χῦμα ϑαλάσσης, 
2 ’ 2 Ρ] , , , 4 Ὗ ,ὔ ἠερίη δ᾽ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε. 
{τ 2 ΕὙ Ἢ δε , » [σ᾽ » 

εὗρεν δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων 

ἀκροτάτῃ χορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμσιοι 
0 Π » φῇ ᾿ 9 5 τσ κυ ο. 

καί ῥα πάροιϑ' αὐτοῖο καϑέζετο καὶ λάβε γούνων 

σχαιῇ, δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ᾽ ἀνϑερεῶνος ἑλοῦσα 

λισσομένη προσέειστιε Δα Κρονίωνα ἄναχτα" 

» Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σὲ μετ᾽ ἀϑανάτοισιν ὄνησα 
Ἂ 2, Ὁ τ. ΄ ᾿ 27 δὶ ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι χρήηνον ἐέλδωρ" 

τίμησόν μοι υἱόν, ὃς ὠχυμορώτατος ἄλλων 
»ἷὕ 2 ) 4 “ ", 2 ὶ - 2 , 

ἔπλετ᾽, ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων 

ἠτίμησεν" ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 

ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον, ᾿Ολύμπιε μητίετα Ζεῦ" 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώεσσι τίϑει χράτος, ὄφρ᾽ ἂν ᾿ἡχαιοὶ 

υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἕ τιμῇ.“ 

ὡς φάτο" τὴν δ᾽ οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 5 ᾿ οὐ ρος τον ὡς ἐένες ἡ μι. 5 
ἀλλ᾿ ἀχέων δὴν ἧστο. Θέτις δ᾽ ὡς ἥψατο γούγων, 

ὡς ἔχετ᾽ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις" 
»γημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο χαὶ χατάγευσον, 

ἢ ἀπόειπ᾽, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῶ, 

ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη ϑεός εἰμι.“ 
᾿ ᾿ Ὅν 5 , , , ΓΡ τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

»ἢ δὴ λοίγια ἔργ᾽, ὅτε μ᾽ ἐχϑοδοπῆσαι ἐφήσεις 

Ἥρῃ, ὅτ᾽ ἄν μ᾽ ἐρέϑῃσιν ὀγνειδείοις ἐπέεσσιν" 

ἣ δὲ χαὶ αὔτως μ᾽ αἰὲν ἐν ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 

γεικεῖ χαί τέ μὲ φησὶ μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν. 

520 αἰὲν] αἰεὶ Π10γ] Ἰηθ]Π!ον 65; ν. Β κου" ΗΒ]. 1 80. 

1 

496 

οι ΘΦ οι 

σι [ 9] ς 



ὅ80 

σι [2] σι 

ὅ40 

24 «4: ῆνις 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὐτις ἀπόστιχε, μή τι νοήσῃ 
[σὴ 2 Ν ἯΙ Ὁ" , »ἵὕ Ψ Πρη" ἐμοὶ δέ χε ταῦτα μελήσεται, ὄφρα τελέσσω. 

εἰ δ᾽ ἄγε τοι κεφαλῇ χατανεύσομαι, ὄφρα πεποίϑῃς" 
᾿ τὰ Φ' {ι “ ᾿ ! ᾽ φς τ ἐ 5 

τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέϑεν γε μετ᾽ ἀϑανάτοισι μέγιστον 

τέχμωρ᾽ οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν 
"δ᾽ Ξ} , «! , - ’, ς 

οὐδ᾽ ἀτελεύτητον, ὃ τί χὲν χεφαλῇ χαταγεύσω. 

ἢ, χαὶ χυανέῃσιν ἕπτ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων" 

ἀμβρόσιαι δ᾽ ἄ ἴται ἐπερρώσαντο ἄναχτο μβρ ἄρα χαῖται ἕπερρ οὰ ξ 

χρατὸς ἄπ᾽ ἀϑαγάτοιο, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν "Ολυμπίον. 
, 2 ει ’ Εν «ει Ἀ ΡΣ 

τώ γ᾽ ὡς βουλεύσαντε διέτμαγεν" ἣ μὲν ἕπειτα 

εἰς ἅλα ἄλτο βαϑεῖαν ἀπ᾽ αἰγλήεντος ᾽Ολύμπου, 

Ζεὺς δὲ ξὸν πρὸς δῶμα. ϑεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἀνέσταν 
Β] ἰ Υ - ᾿Ὶ Ὁ ΄ 3) ,ὔ 2, ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον, οὐδέ τις ἔτλη 

-» ΒῚ 2 2 5] ,ὔ ὔ « μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ᾽ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες. 

ὡς ὃ μὲν ἔνϑα χαϑέζετ᾽ ἐπὶ ϑρόνου" οὐ δέ μιν Ἥρη 
5 "β ) δὶ -“ 2 ΕΥ ς , ᾿ ἠγγνοίησεν ἰδοῦσ᾽, ὅτι οἱ συμῳφράσσατο βουλὰς 

ἰργυρόπεζα Θέτις ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντο ἀργυρόπεζα Θέτις ϑυγάτηρ ἃ γέᾳ δὲ 

αὐτίχα χερτομίοισι 4΄α Κρονίωνα προσηύδα" 

»τίς δὴ αὖ τοι, δολομῆτα, ϑεῶν συμφράσσατο βουλάς; 
Ὁ}. ,ὕὔ 2 ᾿ ΒῚ “ ὕ7 “2 »ὕὔ αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἄπο νόσφιν ἐόντα 

, δὲ , ὶ σοὺ ΣΟ ,ὔ , χρυπτάδια φρογέοντα δικαζέμεν, οὐδέ τί πώ μοι 
͵ὔ , Ξ 2, -" 2. «, Ψ,. ὕ {{ πρόφρων τέτληχας εἰπεῖν ἔπος ὅττι γοήσῃς. 

τ » ἌὉὉ. " ἢ Ε ᾿ τ ΠΥ τὸς »" Ἢ τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τὲ 

» Πρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλσιεο μύϑους 

εἰδήσειγ" χαλεποί τοι ἔσοντ᾽ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ. 

ὅ22 μή τι] ΑὐἸβίδγοτιβ δὲ Ῥ] Ρατι6 νθίθυ ΠῚ ΘΡΆΙΏΤ Δ ]ΘΟΙ 11, μη σὲ 

ΘΟ 665. 586 οὐ δέ] οὐδέ 1101]. ὅ40 δὴ αὖ] δ᾽ αὖ Ἰἰυτἱ; ν..4181. 

ὕ41 ἄπο νόσφι»] ἀπὸ νόσφιν Ῥϑιιοὶ, ἀπεογόσφιν οοἴθυϊ ΠΥ]. 



μῆνις: Α,ὶ 

λλ᾽ ὃν μέν χ᾽ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν, οὔ τις ἔπειτα 

ὕτε ϑεῶν πρότερος τόν γ᾽ εἴσεται οὔτ᾽ ἀνϑρώπωγ᾽" 

ὃν δέ κ᾽ ἐγὼν ἀπάνευϑε ϑεῶν ἐϑέλωμι νοῆσαι, 
ἡ τι σὺ ταῦτα ἕχαστα ὁιείρεο μηδὲ μετάλλα." 

“τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια “Πρη" 

»αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔεισιες; 

χαὶ λίην σὲ πάρος γ᾽ οὔτ᾽ εἴρομμαι οὔτε μεταλλῶ, 

ἀλλὰ μάλ᾽ εὔκηλος τὰ φράζεαι, ἅσσ᾽ ἐϑέλῃσθϑα" 

νῦν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή σὲ παρείπῃ 

ἀργυρόπεζα Θέτις ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος" 

ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο χαὶ λάβε γούνων. 

τῇ σ᾽ ὀίω χαταγνεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς ᾿Αχιλῆα 

τιμήσεις, ὀλέσεις δὲ πολέας ἐπὶ γηυσὶν ᾿“χαιῶν." 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

»δαιμονίη, αἰεὶ μὲν ὀίΐεαι οὐδέ σε λήϑω" 

πρῆξαι δ᾽ ἔμστης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ᾿ ἀπὸ ϑυμοῦ 

μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι" τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται. 

εἰ δ᾽ οὕτω τοῦτ᾽ ἐστίν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἴγαι. 

ἀλλ᾽ ἀκχέουσα χάϑησο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείϑεο μύϑῳ, 

μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι ϑεοὶ εἴσ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ 

ἄσσον ἰόνϑ᾽, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω.“" 

ὡς ἔφατ᾽ " ἔδδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη, 

5068 οἵ. ΠΗ 148 54. 

49 ἐϑέλωμι] ἐθέλοιμι 1ἰὈν], σοννοχὶ α. Ἠθυαδηη Οριδβο. ΠΡ. 88 

ἔρμο ΔΠ1Έοι ππα]οαΐ ἰάθη ΤΥ Ρ. 1120); ν. ρυδθέ, Π.8. 9,16, 1. δῦ σπαρ- 

εἰσι} ΠΠ0ν], σταρεῖττεν οοπϊδοία πὶ ΒῈΡΌΒΒΙ ἈΠ ουῚ ΠΘγμθ; ἰάθμι ΘΟ]]αῖο 
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καί ῥ᾽ ἀχέουσα χαϑῆστο ἐπιγνάμψψασα φίλον χῆρ᾽ 

ὥχϑησαν δ᾽ ἀνὰ δῶμα Διὸς ϑεοὶ Οὐρανίωγες. 

τοῖσιν δ᾽ “Πφαιστος χλυτοτέχνης ἠρχ ἀγορεύειν, 

“μητρὶ φίλῃ ἐπὶ ἦρα φέρων λευκωλένῳ Ἥρῃ" 
Ι ] Ν φ ν) τ 1 φ Ν Υ Υ Ἢ ῃ θη 

»ἢ δὴ λοίγια ἔργα τάδ᾽ ἔσσεται οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀνεχτά, 

εἰ δὴ σφὼ ἕνεχα ϑνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε, 

ἐν δὲ ϑεοῖσι χολῳὸν ἐλαύγνετον" οὐδ᾽ ἔτι δαιτὸς 

ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. 

μητρὶ δ᾽ ἐγὼ παράφημι χαὶ αὐτῇ περ γνοεούσῃ, 
Ν , δύο, ΟΕ , , », ν ΡΥ πατρὶ φίλῳ ἐπὶ ρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὐτε 
ῃ , κ Ὁ" ὦ ΕΣ ὑπ , γειχείῃσι πατήρ, σὺν δ᾽ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ. 

2 “2 - 2 252 , 2 , 2 : Ἀ 

εἴ πὲρ γάρ χ᾽ ἐϑέλῃσιν ᾿Ολύμπιος ἀστεροπητῆς 
Β] ςἈιὕὔ ἐ « ἈΝ Χ , ΄ ῷ 

ἐξ ἑδέων στυφελίξαι --- ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἔστιν. 

ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ ἐπέεσσι καϑάπτεσθϑαι μαλακοῖσιν" 

αὐτίκ᾽ ἔτειϑ'᾽ ἵλαος ᾿Ολύμπιος ἔσσεται ἡμεῖν."" 
ει το) ΝΥ 2 “π ὶ 7 2 ᾿ 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον 

μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίϑει καί μιν προσέεισιεν" 
,ὔ - ΒΡ] ’, Ν 2 ,ὔ υ ,ὔ »τέτλαϑι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ, 

μή σε φίλην πὲρ ἐοῦσαν ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ἴδωμαι 

ϑεινομένην" τότε δ᾽ οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ 

χραισμεῖν" ἀργαλέος γὰρ ᾿Ολύμπιος ἀντιφέρεσϑαι. 

ἤδη γάρ μὲ χαὶ ἄλλοτ᾽ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα 

ὁῖινε, ποδὸς τεταγών, ἀπὸ βηλοῦ ϑεσπεσίοιο. 
- Ὶ 1 , δ [9] 12 ο , ὶ 7 πᾶν δ᾽ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ᾽ ἠελίῳ χαταδύντι 

κάππεσον ἐν “ΤΠήμνῳ, ὀλίγος δ᾽ ἔτι ϑυμὸς ἐνῆεν" 

ἔνϑα μὲ Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πιεσόντα.“ 

ὡς φάτο" μείδησεν δὲ ϑεὰ λευκώλενος “Ἥρη, 

γ- - 

ὅ14 σφῳ] σφὼ Ἰἰθν]; ν. ρυαθῇ. ἢ. 8 8. τὸ" οὐδ᾽ ἔτι] οὐδέ τι ἸἰὈτ]. 



μῆνις: Αὶ 

μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ χύπελλον. 

αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι ϑεοῖς ἐνδέξια πιᾶσιν 

οἰγοχόει γλυκὺ γέχταρ ἀπὸ χρητῆρος ἀφύσσων. 

ἄσβεστος δ᾽ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλος μαχάρεσσι ϑεοῖσιν, 

ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιτινύοντα. 

ὡς τότε μὲν πρόπαν ἤμαρ ἐς ἠέλιον χαταδύντα 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης, 

οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, ἣν ἔχ᾽ ᾿“πόλλων, 

Μουσάων ϑ', αἵ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ χαλῇ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ χατέδυ λαμτιρὸν φάος ἠελίοιο, 
οἱ μὲν χαχχείοντες ἔβαν οἰχόνδε ἕχαστος, 

ἦχι ἑκάστῳ δῶμα περιχλυτὸς ἀμφιγυήεις 

Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πρασιίδεσσιν. 
Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤι᾽ ᾿Ολύμπιος ἀστεροπητής, 

ἔνϑα πάρος κοιμιᾶϑ'᾽, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱχάνοι" 

ἔνϑα χαϑεῦδ᾽ ἀναβάς, πάρα δὲ χρυσόϑρονος Ἥρη. 

ΙΛΙΑΔΟΣ ΜΒ. 
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᾿΄ἄλλοι μέν δὰ ϑεοί τε χαὶ ἀνέρες ἱπποχορυσταὶ 

εὗδον παννύχιοι, Δία δ᾽ οὐκ ἔχεν ἥδυμος ὕπνος, 
2 ΠΕΡ δ, .-- Ν , ς 2 - 

ἀλλ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα, ὡς ᾿ΑἭχιλῆα 

ὅ98 οἰνοχόει) ΑΥἸΒΙΔΡΟΠτΙΒ. οὐ. 411 ἀπίϊα τὶ ρου Ἀηπ δ ί1οἱ, ὠγοχόξι, νοὶ 

ὠνοχόει, Τἰθνῖ τη βου Τρ. 99 γέλος] γέλως 1107]; ν. ρῥνδοῖ, 8. 8. 

2. ἔχεν. ἥδυμος] ἔχε νήδυμος 1ἰν]. 
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28 Β: Ονειρος 

τιμήσαι, ὀλέσαι δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾿“χαιῶν. 

ἥδε δέ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή; 
πέμψαι ἐπ᾽ ᾿Ἵτρεΐδῃ γαμέμνονι οὐλον "Ονειρον. 

χαί μιν φωγήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ἡβᾶσχ ἴθι, οὔλος ᾿ ́ Ογειρε ϑοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν 

ἐλϑὼν ἐς κλισίην ᾿“γαμέμνονος ᾿Ἵτρεΐίδαο 
493 πάντα μάλ᾽ ἀτρεχέως ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω. 

ϑωρῆξαί ἕ χέλευξ χάρη χομάοντας χαιοὺς 
ὶ7] - , «" ,ὔ 2 , 

πανσυδίῃ" νῦν γάρ χεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν 
, ᾿Ὶ Ν ΟΣ ΣΕ .) 2 ᾿Ν 2 , δ ἢ ΛΕ; 

Τρώων. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
.-᾽ Νὴ 

ἀϑάνατοι φράζονται" ἐπέγναμιψεν γὰρ ἅπαντας 

Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε ἐφῆσιται."" 

ὡς φότο' βῆ δ᾽ ἄρ᾽ Ονειρος, ἐπεὶ τὸν μὖῦϑον ἄκουσεν, 
“ ἘΝ τος Ἁ 2 Ν - 3) -“ 

καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

βῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ ᾿“τρείδην ᾿“γαμέμγονα" τὸν δ᾽ ἐχίχανεν 

εὕδοντ᾽ ἐν χλισίῃ, περὶ δ᾽ ἀμβρόσιος χέχυϑ'᾽ ὕτινος. 
- 9 ΚΕ Τ , Ἔ 2 Ν 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ χεφαλῆς Νηληίῳ υἷι ἑοικὼς 

Νέστορι, τόν δὰ μάλιστα γερόντων τ᾿ ᾿“γαμέμνωνγ" 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε ϑεῖος "Ογειρος" 

εὕδεις, ᾿“τρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο; ν Ἐ᾿ ρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο; 
2) τ , « β ὴῚ ’, ,ὔ οὐ χρὴ παγγύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, 

ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται χαὶ τόσσα μέμηλεν. 

γῦν δ᾽ ἐμέϑεν ξύνες ὦχα" Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἶμι, 

4 τιμήσαι, ὀλέσαι] τιμήσῃ (δι διιρνὰ 9) ἃἀβουϊρίππι ἴῃ Α), ὀλέσῃ 
ΠΡ}; ορίαίνοβ ροβίπ] αν 1. ΠΗ. γοίβ, κυ ΊβοΠ 6 ΒΙ ον (1828) 1}. 229. 

ΟΥ Ῥυδϑῖ. ἢ. 8.9, 114,1. 8 οὔλος] οὔλε Π|ΌΥ]; οοΥτοχὶῦ ΘΟ ]αΐο Ζ΄ 189 

ΝΆΡΘυ: ν᾿ Ῥγαθῖ, Π. 8. 6, 1,8. Ὀγειρε" ϑοὰς] ἴξὰ αἰ πρτιΘμτπη ; τη8]6 
Ροβί Σ χαιῶν τ πὲ γ6] ΘΟΙΠΠΣ ΡΟΒΙΘΙηΐ ΘΙ ΓΟΡῸΒ. ΝΙΘΔΠΟΡΘΙΩ ΒΘΟΠΙ; 

οἷ ὦ 111: 11 χομάοντας) χομόωντας 110 ν]. 



Ονειρος: Β 29 

ὅς σευ ἄνευϑεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 

ϑωρῆξαί σ᾽ ἐχέλευσε κάρη χομάοντας ᾿ἡχαιοὺς 

πανσυδίῃ" νῦν γάρ χεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 

Τρώων. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

ἀϑάνατοι φράζονται" ἐπέγναμιψεν γὰρ ἅπαντας 

“Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ χκήδε᾽ ἐφῆσιται 

ἐχ Διός. ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σὲ λήϑη 

αἱρείτω, εὐτ᾽ ἄν σὲ μελίφρρων ὕπνος ἀνήῃ.““ 

ὡς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο" τὸν δὲ λίπ αὐτοῦ 

τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ ϑυμόν, ἅ ῥ᾽ οὐ τελέεσϑαι ἔμελλον. 

φῆ γὰρ ὅ γ᾽ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι χείνῳ, 
, 5 δι Χ », δὲ ς» ς Χ , δ ) γήπιος, οὐδὲ τὰ ἤδει ἅ ῥὰ Ζεὺς μήδετο ἔργα" 

ϑήσειν γὰρ ἔτ᾽ ἔμελλεν ἔστι ἄλγεά τε στοναχάς τε 

Τρωσί τε χαὶ 4Ἔαναοῖσι διὰ χρατερὰς ὑσμίνας. 
" "ἡ 2 [δ 5: δέ . , Δ , ἔγρετο ὁ᾽ ἐξ ὕπνου, ϑείη δέ μιν ἀμφέχυτ᾽ ὀμφή. 

ἕζετο δ᾽ ὀρϑωϑείς, μαλαχὸν δ᾽ ἔνδυνε χιτῶνα 

καλὸν νηγάτεον, περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρο Ἴγ νων ἐπ} ' ῬύθοΣ; 
ποσσὶ δ᾽ ὕπο λιπαροῖσιν ἐδήσατο χαλὰ πέδιλα" 
ἢ Ὁ 2 ἌΡ.5 2ὕ , ᾿ 2 ΓΙ ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον, 
«Ὦ . ΤΕΣ , », πο ρ εἵλετο δὲ σχῆσιτρον πατρώιον, ἄφϑιτον αἰεί: 

Ἁ -" 2, Ν - ᾿] -“ , σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώγων. 

᾿Ηὼς μέν ῥα ϑεὰ προσεβήσετο μαχρὸν "Ολυμσον 

Ζηνὶ φάος ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀϑαγνάτοισιν" 

21 ] ἀδιηπμαθαί ΑΥἸ βία τι5. ΟΟ]]αἴο 42 114: οἷ, Β 64. ὅς σευ] 

πππι5 ΠΠΌ6ι;, ὃς σεῦ οοἰουϊ οὶ Ἡογοαίαπο; οἴ, Υ 584. 2 114. 28 σ᾽ 

ἐκέλευσε] Ῥ]ονίαπο, σ᾽ ἐχέλευε γμαιοὶ, σε χέλευ(σ)ε 1685 ἴῃ οἷβ Ὁ; οὗ, Β 66. 

χομάοντας) χομόωντας 110 ν]. 8ῦ δὲ λίχ Α οὐπα Αὐϊβίαγομο, δ᾽ 

δλισο οοίουϊ ΠΟυ]. 88 ἤδει] ἤδη Ρ]θυίαπο. 49 φάος] πππ|8 οοαδχ, 

φόως οδίοι]. 
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5] Ἀ « ’ ’ὔ , 

αὐτὰρ ὃ χκηρύχεσσι λιγυφϑόγγοισι χέλευσεν 
, 3 , ὶ , ᾿ 2 ’ 

κηρύσσειν ἀγορήνδε χάρη χομάοντας ᾿ἡχαιούς. 

οἱ μὲν ἐχήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦχα. 

βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαϑύμων ἵζε γερόντων 
τ ,ὕ Ν ΑἿ "». - 

Νεστορέῃ παρὰ νηὶ ΠΠ]υλοιγεγνέος βασιλῆος. 
κ « Ξ , ΡΞ ᾿ ᾽ , ΡΟΣ τοὺς ὃ γε συγκαλέσας πυχιγὴν ἠρτύνετο βουλήν 

κλῦτε, φίλοι" ϑεῖός μοι ἐνύπνιον ἤλϑεν ὄνειρος 

ἀμβροσίην διὰ νύκτα, μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ 
εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἐῴκει 55). ἐτερὺς ΠΕ Υχ οἰτόσο 

- Ὁ) ἌΣ ΟΝ ς Ν Ὁ ἐᾷ Ν - ,ὔ Μ 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς χαί μὲ πρὸς μὖϑον ἔειπεν 

εὕδεις, ᾿“τρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο; »νξσεις, θὲος “(0ρ9 ς “τποὐϑαμοιο; 

οὐ χρὴ παγγύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα ἌΑΘΗ].2 χ τὸς ἈΡ Σ 

ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται χαὶ τόσσα μέμηλεν. 

γῦν δ᾽ ἐμέϑεν ξύνες ὦχα' Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἶμι, 

ὅς σευ ἄνευϑεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 

ϑωρῆξαί σὲ χέλευσε χάρη χομάοντας ᾿“'Ιχαιοὺς 

πανσυδίῃ" νῦν γάρ χεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 
, ΕΝ Ἂς ΥΣΒ.Σ 2 Ἃ δ υἤγὴ » ΣΝ ὦ ΕΤΟΥΣ 

Τρώων. οὐ γὰρ ἕτ᾽ ἀμφὶς ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

ἀϑάνατοι φράζονται" ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 
[σ, η Ψ , Ὁ »Ἀ᾽. 9 2 -» Πρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ χήδε᾽ ἐφῆσιται 

ἐχ Διός. ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν.“ ὡς ὃ μὲν εἰπὼν 

ᾧχετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν. 
Ρ] ον Ὁ 2 ",ὔ , ΖΣ τῇ 3 - 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αἵ χέν πως ϑωρήξομεν υἱας ᾿“'χαιῶν. 

πρῶτα δ᾽ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ ϑέμις ἐστίν, 

Ὁ1 χομάοντας) χομόωντας 110]. 04] ἀατηπαθαὶ ΑὐΙ βίαν πιΒ; υ. 

ἜΘΗ ὃς σευ] τιητιβ ΠΡΟ, ὃς σεῦ οδίουϊ; γν. 231. θὅ σε κέλευσε) 

Α οὐ τππ8 6Χ Ἀ11Π|5, σὲ χέλευξ 1), σ᾽ ἐχέλευ(σ)ξ οεἰουϊ; οἵ. Β 98. χο- 
μάοντας] χομόωντας 1101]. 



Βοιωτία ἸδῚ χατάλογος τῶν νεῶν: Β 

καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυχληῖσι χελεύσω" 

ὑμεῖς δ᾽ ἄλλοϑεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν.“ 

ἦ τοι ὃ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο" τοῖσι δ᾽ 

Νέστωρ, ὅς δὰ ΠΠύλοιο ἄναξ ἣν ἠμαϑόεντος" 

δ σφιν ἐὰὸ φρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέεισιεγ" 

ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντε Ὁ φὐλΟϊ ΟΣ Ὁ) ἡγηξορες ς᾽; 9; 
» , κ »ἷ 2 “" ΡῚ 27 

εἰ μξν τις τὸν. ὄνειρον αἰχαιῶν ἄλλος ἕγισπεν, 

ψεῦδός χεν φαῖμεν καὶ γνοσφιζοίμεϑα μᾶλλον" 

91 

ἀνέστη 

- 2), ν «“ ΡΝ Ἂν -" », Ξ' 
νυν ὃ 1087} ὃς μὲγ ἄριστος “χαιῶν ξεύχξεται ξιψαι. 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αἵ κέν πως ϑωρήξομεν υἷας ᾿Αχαιῶν.“ 

ὡς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξ ἦρχε νέεσϑαι, 

οἱ δ᾽ ἐπανέστησαν πείϑοντό τε ποιμένι λαῶν 

σχησιτοῦχοι βασιλῆες" ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. 

ἠύτε ἔϑνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων 
πέτρης ἐχ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομεγάων, 

βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ᾿ ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσιν, 
«ει ,ὔ 2 Ρ ς; “ , «κι ὶ 7] ΡΣ ὃ αἵ μέν τ᾽ ἔνϑα ἅλις πεποτήαται αἵ δέ τε ἔνϑα 

ὡς τῶν ἔϑνεα πολλὰ νεῶν ἄπο χαὶ χλισιάων 

ἠιόνος προπάροιϑε βαϑείης ἐστιχάοντο 
ΡῚ οὗ » ἣΝ , ΝΣ ὶ 2 ὶ ὶ 7 ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν. μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει 
ΡῚ Ἔ δρνι πὰ ,ὔ [4] 12 ) Ἢ ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι, “4ιὸς ἄγγελος" οἱ δ᾽ ἀγέροντο. 

, 1 2 ’, ς, ν , “" τετρήχει δ᾽ ἀγορή, ὕπο δὲ στεναχίζετο γαῖα 

λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ᾽ ἦν" ἐννέα δέ σφεας 

χήρυχες βοάοντες ἐρήτυον, εἴ ποτ᾽ ἀυτῆς 
“4 2 2 ΓΝ μ ὶ , “ σχοίατ᾽, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων. 

σπουδῇ δ᾽ ἕζετο λαός, ἐρήτυϑεν δὲ καϑ' ἕδρας 

τ4 πολυχληῖσι] ποολυχλήισι 1100]. 92 ἐστιχάοντο] ἐστιχόωντο 

ποῦ. Ἃ91 βοάοντες) βοόωντες 1101]. 
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παυσάμενοι χλαγγῆς. ἀνὰ δὲ χρείων ᾿“γαμέμνων ᾿ ᾿ ἐλαγγῆς. ( γαμέμ 

ἔστη σχῆπτρον ἔχων, τὸ μὲν “Πφαιστος κάμε τεύχων" -- 

Ἥφαιστος μὲν δῶχε 4ιὲ Κρονίωνι ἄνακτι, 
2 Χ 7 ἿΝ ὶ Ὁ "2 Β] “- , αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶχε διαχτόρῳ ἀργεϊφόντῃ" 

“Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶχεν Πέλοπι πληξίππῳ, 

αὐτὰρ ὃ αὖτε ΠΠἰέλουν δῶχ᾽ ᾿4τρέι ποιμένι λαῶν" 

᾿τρεὺς δὲ ϑνήσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ, 

αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ᾽ ᾿“γαμέμνονι λεῖπε φορῆναι Ν ἡ ἐμοὶ ἜΑ, (ΟΘΙ] ) 

πολλῇσιν νήσοισι χαὶ .41ργεϊ παντὶ ἀνάσσειν. --- 
-" .«͵ 2 ᾿Ἷ τ Ρ 3 .-»  Ἀ 

τῷ ὅ γ᾽ ἐρεισάμενος ἔπε᾽ ᾿Τργεΐοισι μετηύδα" 

»κὐὁ φίλοι, ἥρωες Δαναοί, ϑεράποντες ᾿ἥρηος, 
’ ΄ ΄ ΔῸὺ ΒΡ 2 ΘᾺ ΕΣ ,ὔ 

Ζεύς με μέγας Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ 

σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο χαὶ χατέγνευσεν 

Ἴλιον ἐχπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπογέεσϑαι, 

γῦν δὲ χακὴν ἀπάτην βουλεύσατο καί μὲ χελεύει 

δυσχλέα 41ργος ἱκέσϑαι, ἐπεὶ πολὺν ὥλεσα λαόν. 

οὕτω που 4ιὶ μέλλει ὑπερμενέι φίλον εἶναι, 

ὃς δὴ πολλάων πολίων χατέλυσε κάρηνα 
9 19 Β. ἂν ΑΥ̓ΤΆ - “- Ἁ ,ὔ 2 λὰ ,ὔ ἠδ᾽ ἔτι χαὶ λύσει" τοῦ γὰρ χράτος ἐστὶ μέγιστον. 

αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ᾽ ἐστὶ χαὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι, 

μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν ᾿χαιῶν 
2, ΞΕ ΄, : , 2 δὶλ ’ 

ἄπρηκτον πόλεμον πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι 

ἀνδράσι παυροτέροισι" τέλος δ᾽ οὔ πώ τι πέφανται. 
Υ , 5. ἢ "ὴ - ΕῚ , . -.,ὕ 

εἰ περ γάρ χα ἐϑέλοιμιεν Αἴχαιοί τε Ἰρῶξς τὲ 
« ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριϑιηϑήμεναι ἄμφω, 

111 μέγας] Αὐδίδνοιτιβ, μέγα ΠΡΡῚ ἔθ 6. ΟΠΠ65 οαπῃ Ζοποάοίο; συ. 

Οομοὺ ΜΟν. 412 οἱ Ἰπιᾶνιο ΑΗΤ΄.. 1 205. 291. ΟΥ 1 18. 1 Π|0Ξ- 

118 ἀαπηπαΐ ΒΕΚΚον ΗΒ]. 1111: οἵ, [28 566. 191 πολεμιζέμεν)ττο- 
λεμίζειν ἸἸὈτ]. 



χατάλογος τῶν νεῶν: Β 9 

Τρῶες μὲν λέξασϑϑιαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, 

ἡμεῖς δ᾽ ἐς δεκάδας διακοσμη ϑεῖμεν ᾿“χαιοί, 

Τρώων δ᾽ ἄνδρα ἕχαστοι ἑλοίμεϑα οἰνοχοεύειν, 
σιολλαί χὲεν δεκάδες δευοίατο οἰγνοχόοιο. 

τόσσον ἐγὼ φημὶ πλέας ἔμμεναι υἷας ᾿“χαιῶν 

Τρώων, οἱ ναίουσι κατὰ πτόλιν" ἀλλ᾽ ἐπίχουροι 

πολλέων ἐχ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν, 

οἵ μὲ μέγα πλάζουσι καὶ οὐχ εἰῶσ᾽ ἐθέλοντα 

᾽Ιλίου ἐχπέρσαι εὖ ναιόμενον τιτολίεϑρον. 

ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοὶ 

χαὶ δὴ δοῦρα σέσηπιε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται, 

αἵ δέ που ἡμέτεραί τ᾽ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα 

ἧἥατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι" ἄμμι δὲ ἔργον 

αὔτως ἀχράαντον, οὗ εἵνεχα δεῦρ᾽ ἱχόμεσϑα. 
ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες" 

φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

οὐ γὰρ ἕτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν." 

ὡς φάτο" τοῖσι δὲ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν 

πᾶσι μετὰ πληϑύν, ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν. 

κιγήϑη δ᾽ ἀγορὴ φὴ κύματα μαχρὰ ϑαλάσσης 
πόντου ᾿Ιχαρίοιο, τὰ μέν τ᾽ εὖρός τὲ νότος τὲ 

ὥρορ᾽ ἐπαΐξας πατρὸς 4)΄τὸς ἐκ γνεφελάων. 

ὡς δ᾽ ὅτε κινήσῃ ζέφυρος βαϑὺ λήιον ἐλϑών, 

120 Τρῶες] ΑΥϊδίαγομιβ, Τρῶας ΡΥ]. 121 ἕχαστοι] Αὐϊδίαν- 

Θμπτη ΒΟ. Ρ515586. οθηβοῦ [πιάνο ; ἕχαστον ἸἰΡΥῚ οὐαὶ ΓΧΙΌΠ6. 180 -- 

193] ἀατηπαθαύ ΑΥἸβύδυοΠτι5 οΟ]αΐο Θ ὅθ. 191 ἥατἼ εἵατ(ο) γε] εἴατ(αι) 

ΠΥ]. 144 φῇ] Ῥᾶποὶ οαπῃ Ζεποάοίο, ὡς ΠΠῸῚῚ ΡΠ] αν ἸΩΪ δὲ ΟΡ Ϊ ΟἴΠμη 

Αὐϊδίαρομο; οἵ, ξΞ 499. 141. 148] ν. Ρ. 84. 141ὲ χινήσῃ] Ρᾶποὶ 

ἴῃ οἷβ Α, χινήσει, οοἰθιὶ (τϑοίϊμι8); οἵ. Β 859 οὐ ν. β 248. 
Ηοπποτὶ Π|85. Υ0]. 1. 9 
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λάβρος ἐπαιγίζων, ἔπι δ᾽ ἡμύει ἀσταχύεσσιν, 
[4] -“ - 3) 2. Ἁ ’ὔ ᾿ 19 2 " 

ὡς τῶν πᾶσ᾽ ἀγορὴ χκινήϑη. τοὶ δ᾽ ἀλαλητῷ 

γῆας ἔπ᾽ ἐσσεύοντο, ποδῶν δ᾽ ὑπένερϑε κονίη 

ἵστατ᾽ ἀειρομένη. τοὶ δ᾽ ἀλλήλοισι χέλευον 

ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ᾽ ἑἕλχέμεν εἰς ἅλα δῖαν, 
2 , 3» 3 , ᾽ ν᾿ .9 ΡΒ, ᾿ : 

οὐρούς τ᾽ ἐξεχάϑαιρον" ἀυτὴ δ᾽ οὐρανὸν ἵκεν 

οἴχαδε ἱεμένων" ὑπὸ δ᾽ ἥρεον ἕρματα γηῶν. 
. » ΩΣ παν ΄ γδν χὰ" 
ἔνϑα χεὲν ᾿4ργεΐοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχϑη, 

ΒΡ] Ἁ 9 ,ὔ 4, ᾿ - 7 - 

εἰ μὴ 4ϑηναίην “Πρη πρὸς μῦϑον ἕξισεν 

»ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἀτρυτώνη, 

οὕτω δὴ οἴχόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

ργέιοι φεύξονται ἐπ᾿ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης; 

κὰδ δέ χεν εὐχωλὴν Πριάμῳ χαὶ Τρωσὶ λίποιεν 

᾿Ἵργεΐην “Ελένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿ἀχαιῶν 

ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἄπο πατρίδος αἴ ροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἄτο πατρίδος αἴης. 
ἀλλ ἴϑι νῦν κατὰ λαὸν ᾿“χαιῶν χαλχοχιτώγων, 

σοῖς ἀγαγοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕχαστον 

μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.“ 
ει 27 5] ΕΝ 1. Ρ] ,ὔ ᾿ ἣν; τὴ ἿΞ -“ ᾽ , ΡΞ ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ γλαυκῶπις Αϑήνη 

βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο χαρήνων ἀΐξασα, 
, ἦν ον κ ὙΝ τιν 2 -“ 

καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

εὗρεν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα 4ιὶ μῆτιν ἀτάλαντον 

ἑσταύότ᾽, οὐδ᾽ ὅ γε νηὸς ξυσσέλμοιο μελαίνης 

141. 148] ποίαν! (ἃ. Ἡδυταδππ Οριβο. ΥἼΠ Ρ. 11, ἀδτηπαῦ ΒΟΚΚοι “. 

Οἵ. Β 45ῦ---488, 4,.548--δδι, Ρ128---τῦ9. ΑΠΙΘΡ 56. Βαῦθι6 ν᾽ ἀθηΐτν: 

Ο 018 081, 1' 814---8719, Υ 490.--508. 148 Ἐ ἔπι δ ἐπί τ᾽ 
ΠΌν]. Ηοὸ Ἰούο οὐ 5] π5 Ὁ 340. 1 150 τε βθαπθηΐθ ἱπαϊ!οαίνο ἔδυ 

ῬΟβ86 οοῃίνα ΤΟΥ ΒΟΠ πτὴ αἰπυτηαθαί α. Ηθυηδπη Οριβο. Π δ 1. 

1608] οππηΐ ΠΠ0ΡῚ τη ΠΡ 5; οἵ. 5 117. 
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«.; ] ΒΡ] ,ὔ »ἤ ᾿ οὐ ᾿Ὶ « ἅπτετ᾽, ἐπεί μιν ἄχος χραδίην χαὶ ϑυμὸν ἵχανεν" 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις ᾿“ϑήνη" 

»"διογενὲς “Ιαερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 

οὕτω δὴ οἰχόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

φεύξεσϑ᾽, ἐν νήεσσι πολυχληῖσι πεσόντες; 

χὰδ᾽ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε 
᾿Τργείην ᾿ἘΕλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿Αχαιῶν 
2 ,ὔ 5, ’, ’, »ἵὕὔ δ »ὔ 

ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἄπο πατρίδος αἴης. 

ἀλλ ἴϑι νῦν χατὰ λαὸν ᾿“χαιῶν, μηδέ τ᾽ ἐρώει, 

σοῖς δ᾽ ἀγαγοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕχαστον 

μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.“ 

ὡς φάϑ᾽, ὃ δὲ ξυνέηκε ϑεᾶς ὄπα φωνησάσης" 

βῆ δὲ ϑέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε, τὴν δ᾽ ἐχόμισσεν 

χῆρυξ Εὐρυβάτης ᾿Ιϑαχήσιος, ὅς οἱ ὀπήδει. 

αὐτὸς δ᾽ ᾿4τρεΐίδεω ᾿4γαμέμνονος ἀντίος ἐλϑὼν 

δέξατό οἱ σχῆσιτρον πατρώιον, ἄφϑιτον αἰεί" 

σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας ᾿“χαιῶν χαλχοχιτώγων. 
. Ἁ - ᾿ 2): » ὶ ,ὔ ὅν τινὰ μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, 

Ν 2 2) -" 2 ᾿ς 2 ’, , τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασχε παραστάς" 

»Θαιμόνι,, οὔ σε ἔοικε καχὸν ὡς δειδίσσεσϑαι, 

ἀλλ᾽ αὐτός τε χάϑησο χαὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς. 
οὐ γάρ πω σάφα οἶσϑ'᾽, οἷος νόος ᾿“τρεΐωνος" 

γῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ᾽ ἔψεται υἷας ᾿Αχαιῶν. 
2 - 2 2 , τ ’, τ 2, ἐν βουλῇ δ᾽ οὐ πάντες ἀχούσαμεν οἷον ἔειπεν; 

μή τι χολωσάμενος δέξῃ χαχὸν υἷας ᾿ἡχαιῶν. 

ϑυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέος βασιλῆος, 

1τὸ πολυχληῖσι] πολυχλήισι 10]. 194] 5βίϑπιτη ἱπίθυ ΓΟ ΙΙΟΠΪ5 

Ῥοβιή ΜόηγΟ, Φουτη. οἵ. ῬΏ]]Ο]. ΧῚ (1882) Ρ. 125 566. 196 διοτρε- 

φέος βασιλῆος] ΑΟ 8111 οἴπὰ Αὐἱβίαγομο, διοτρεφέων βασιλήων οοίονϊ 
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τιμὴ δ᾽ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς." 

ὃν δ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοάοντά τ᾽ ἐφεύροι, 

τὸν σχήπτρῳ ἐλάσασχεν ὁμοχλήσασχέ τε μὐϑῳ" 

»Θαιμόνι᾽, ἀτρέμας ἧσο χαὶ ἄλλων μῦϑον ἄκουε, 

οἱ σέο φέρτεροί εἰσι" σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, 
ΡΥ Β] ΒῚ , 2 Ψ, ἘΣ 3. ΚΑ, - 

οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίϑιμιος οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ. 

οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιοί. 

οὐκ ἀγαϑὸν πολυκοιραγίη" εἷς χοίρανος ἕστω, 

εἷς βασιλεύς, ᾧ ἔδωχε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω 

[σχῆσιτρόν τ᾽ ἠδὲ ϑέμιστας, ἵνα σφίσι βασιλεύῃ].““ 
« « , κ 7 ὍΣ, τς [6] ῬΑ ΗΘῚ ὃ ὡς ὅ᾽ γε χοιρανέων δίεπε στρατόν" οἱ δ᾽ ἀγορήγδε 

ΦΥ Ρ] , - . ᾿ , αὖτις ἐπεσσεύοντο γεῶν ἄπο χαὶ χλισιάων 

ἠχῇ, ὡς ὅτε χῦμα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης 
, - [ἐ ,ὔ » ὶ 7 7ὔ αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τὲ πόντος. 

ἄλλοι μέν δ᾽ ἕζοντο, ἐρήτυϑεν δὲ καϑ' ἕδρας" 
» 2 2 -“ ἼΣ ἣν 2 ,ὔ 

Θερσίτης δ᾽ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐχολῴα, --- 

ὃς ἔπεα φρεσὶν ἧσιν ἄχοσμά τε πολλά τὲ ἤδει, 

μὰψ ἀτὰρ οὐ χατὰ χόσμον ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν, 

ἀλλ᾽ δ τί οἱ εἴσαιτο γελοίιον ᾿4ργεΐοισιν 

ἔμμεναι. αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἤλϑεν" 
Ν 27 Ἂν; ὶ9 ἘΠ τὰ δ ὔ Ἔ ΒΥ φολχὸς ἔην, χωλὸς δ᾽ ἕτερον πόδα" τὼ δέ οἱ ὥμω 

χυρτώ, ἐπὶ στῆϑος συνοχωκότε' αὐτὰρ ὕπερϑεν 

φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ᾽ ἐπενήνοϑε λάχνη. 

οασῃ Ζοποαοίο, απο τϑοθρορππΐ Νάποκ (ν. ΒΡΙ. ΠῚ [1861] Ρ». 5906) οἱ 

1]. 198 δήμου τ᾽ ἄνδρα] ρ]ϑνίαπο, δήμου ἄνδρα 11} ἴῃ οἷ Α; τ΄ ποὴ 
ΟἸΩ ΓΘ μπππὶ οθ56 ἀοου ΒοΙτο ἨΒ]. Π10ῦ. ῥβοάοντα) βοόωντά ΡΥ]. 

206] οἰ τπηΐ μ]ουίαπθ; οἵ, 1.99. 218 ὃς] ὃς (δ΄ πιηα8) δ᾽ ΠΥ, 

οοΥΤοχὶῦ ΒΟΒΙοΥ; οἵ. «Δ το. Ζ 8861. ἤδει] ἴΐὰ ν6}] ἴδει Ῥϑιοὶ, ἤδη 811], 

ἤδη πππ8. 



χατάλογος τῶν νεῶν: Β 

ἔχϑιστος δ᾽ ᾿Αχιλῆι μάλιστ᾽ ἦν ἠδ᾽ ᾿Οδυσῆι" 

τὼ γὰρ γειχείεσχε" --- τότ᾽ αὖτ᾽ ᾿“γαμέμνονι δίῳ 

ὀξέα χεκληγὼς λέγ᾽ ὀνείδεα" τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿ἀχαιοὶ 

ἐχπάγλως κοτέοντο νεμέσσηϑέν τ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ" 
2 Ν « ΝῚ - 2 ὔ ,ὔ ,ὔ Ἐ 

αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν ᾿“γαμέμνονα νείχεε μύϑῳ 
"41τ εἴὸ , δ) ΟΣ ας Ἔν , ἡδὲ Ὁ» Ἂς 

»“Ἱτρεϊδη, τέο δὴ αὐτ᾽ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις; 

πλεῖαί τοι χαλκοῦ χλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖχες 

εἰσὶν ἐνὶ χλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι ᾽Αχαιοὶ 

πρωτίστῳ δίδομεν, εὖτ᾽ ἂν πτολίεϑρον ἕλωμεν. 
Ὗ ΡΥ ᾿" - 2 Ν ’ [σ᾽ , ,ὕ 

ἢ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν χέ τις οἴσει 

Τρώων ἱπποδάμων ἐξ ᾿Ιλίου υἷος ἄποινα, 

ὅν χὲν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος ᾿Αχαιῶν; 

ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἔν φιλότητι, 
[4 2 2 δ 7 , ,ὔ 2 Ν 2 

ἣν τ᾽ αὐτὸς ἄπο νόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν 

ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασχέμεν υἷας ᾿ἀχαιῶν. 
ὦ πέπο ὑχ ἐλέγνγε "4 ὁ ὑκέτ᾽ .Α ες 

γὲς, κάχ᾽ ἐλέγχε᾽, ᾿ἡχαιίδες, οὐκέτ᾽ ᾿ΑΙχαιοί 

οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεϑα, τόνδε δ᾽ ἐῶμεν 
ΒῚ - ΕἾΒΡΟς 7 , , , »ἤ [ὃ 

αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται, 

ἤ ῥά τί οἱ χὴμεῖς προσαμύνομεν ἠὲ χαὶ οὐχί. 

ὃς χαὶ νῦν ᾿Αχιλῆα ἕο μέγ᾽ ἀμείνονα φῶτα 

ἠτίμησεν" ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 

ἀλλὰ μάλ᾽ οὐχ ᾿Αχιλῆι χόλος φρεσίν, ἀλλὰ μεϑήμων" 

ἢ γὰρ ἄν, ᾿“τρείδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο."““ 

ὡς φάτο γνειχείων ᾿“γαμέμνονα ποιμένα λαῶν 

Θερσίτης. τῷ δ᾽ ὦχα παρίστατο δῖος ᾿Οδυσσεύς, 

81 

29 δὴ αὐτΊῦ ΒΕΚΙΚΟΡ 2 (οὐ ἴΐὰ Ζεποαοίμ5), δ᾽ αὐτ᾽ 1101] οαπὶ Αὐ]- 
ΒίαυοΠο: ν. κ΄ 181. 288 ἄπο νόσφι] ὑπ Π06ν, ἀπὸ νόσφι Ῥακεϊ, 

ἀπονόσφι το]ϊαα!. 288 χὴμεῖς] χ᾽ ἡμεῖς ΠΠ ν; ν. Τὰ οομ6 ΗΠ. 284. 
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καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύϑῳ:" 
»Θερσῖτ᾽ ἀκριτόμυϑε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητὴς 

ἴσχεο μηδ᾽ ἔϑελ᾽ οἷος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν. 
5) Ν Σ) ἣν ὔ Αἵ Γ ἈΝ », 

οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερξιότερον βροτὸν ἄλλον 

ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ᾽ ᾿4τρεΐδῃς ὑπὸ "ἴλιον ἠλϑον" 
- ) Ρ᾿ β σιλῆ ἀνὰ στό “ὲ 51 ΡΣ ᾽’ 

τῷ οὐχ ἂν βασιλῆας μ᾽ ἔχων ἀγορεύοις 

χαί σφιν ὀγνείδεά τε σιροφέροις νόστον τὲ φυλάσσοις. 
3} ,ὔ ,ὔ Ἷ 2 δ {τ 7 Ἢ "7, 

οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 
Ν᾿ 21 υΝ - , τεῦ 2 - 
ἢ εὖ ἠὲ κακῶς νοστήσομεν υἱες ᾿Αχαιῶν. 

τῷ νῦν ᾿Ατρεΐδῃ ᾿γαμέμγνονι ποιμένι λαῶν 

ἦσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν 
[δὲ » δῦ Ὶ ,ὔ ΡῚ ,ὔ 

ἥρωες Δαναοί; σὺ δὲ χερτομέων ἀγορξύεις; 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 
2 » 2. 53 , , [ ,ὕ Το 

εἴ χ᾽ ἔτι σ᾽ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ σπίερ ὧδε, 

μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆι χάρη ὥμοισιν ἐπείη, μηκέτ᾽ ἕ ἢ. χάρη ὥμοισιν ἐπείη 

μηδ᾽ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ χεχλημένος εἴ μη Ἵ δι αχ Ἵ 9 μενος ξΙΏΨ, 

εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω, 

χλαῖνάν τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα τά τ᾽ αἰδόα ἀμφικαλύπτει, 
2 Ἂ Ἁ 4 Ἁ 3} Ν - 3. ,ὔ 8 

αὐτὸν δὲ χλαίοντα ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω 

πεπληγὼς ἀγορῆϑεν ἀειχέσσι πληγῇσιν.“ 
«' ΡΥ ΘΝ 57. ’ δὰ λ , γ δ ᾿ », 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη, σχήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὥμω 

πλῆξεν- ὃ δ᾽ ἰδνώϑη, ϑαλερὸν δέ οἱ ἔχφυγε δάκρυ, 

σμῶδιξ δ᾽ αἱματόεσσα μεταφρένου ἔξ ὑπανέστη 

90 2- 200] ἀδιηπαθαί ΑΥΡΙΒΙΆΓ ΟΠΠ8. 954-- 9686] ἀδιηηδηΐ ΥΥ̓ ΟἹ Γ, 

ΒΘΚΚοι, οθίρι". 900 Ζαναοί ; 1 5ἰθνατη ἸΠ ΟΡ ΡΟΘ (ΠΟ Π5 ΕλιΒ Δ πηι 

(Ρ. 214, 50) βϑοιίπιβ ροβιηΐ 1. Η. ΝΟΙΒ ἴῃ νΘΡΒΙΟη6. 518. 262 αἰδόα] 

αἰδῶ Ιἰρυϊ. 266 ἔχφυγε] Αὐἰβίαιοτι5, ἔχσσεσε Πἰ τ]. 261 ἔξ ὑπ- 
ανέστη] ἐξ ὑπανέστη ἅπο 6 ἀθίθυ ον π5, ἐξυτανέστη ΟΘἴο.]; Υ. Ῥγαθέ. 
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9» ΡΒ , σχήπτρου ὕπο χρυσέου. ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο τάρβησέν τε, 

ἀλγήσας δ᾽, ἀχρεῖον ἰδών, ἀπομόρξατο δάχρυ. 

οἵ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ᾿ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν"᾽ 

ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

»ὦ πόποι, ἢ δὴ μυρί᾽ ᾿Οδυσσεὺς ἐσϑλὰ ἔοργεν 

βουλάς τ᾽ ἐξάρχων ἀγαϑὰς πόλεμόν τε χορύσσων" 

γῦν δὲ τόδε μέγ᾽ ἄριστον ἐν ᾿4ργεΐοισιν ἔρεξεν, 

ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ᾽ ἀγοράων. 

οὔ ϑήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει ϑυμὸς ἀγήνωρ 

γεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν.“ 

ὡς φάσαν ἡ πληϑύς. ἀνὰ δ᾽ ὃ πτολίπορϑος ᾿Οδυσσεὺς 

ἔστη σχῆπτρον ἔχων" πάρα δὲ γλαυκῶπις ᾿ϑήνη 

εἰδομένη χήρυχι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει, 
ὡς ἅμα οἱ πρῶτοί τε χαὶ ὕστατοι υἷες ᾿“χαιῶν 

μῦϑον ἀκούσειαν χαὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν" 

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέεισπιεν" 

»Ατρεΐδη, νῦν δή σε, ἄναξ, ἐϑέλουσιν ᾿αχαιοὶ 

πᾶσιν ἐλέγχιστον ϑέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν 

οὐδέ τοι ἐχτελέουσιν ὑπόσχεσιν, ἵν πὲρ ὑπέσταν 

ἐνθάδ᾽ ἔτι στείχοντες ἀπὶ Ἄργεος ἱπποβότοιο, 

Ἴλιον ἐχτιέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσϑοαι. 

ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖχες 

ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἴχόνδε νέεσϑαι. 
- 
2 

ἢ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηϑέντα νέεσϑαι" 

281 ὅμα οἱ] 8᾽ νοβὲ ἅμα ἄοϊονιῦ Νάποῖκ ΒΡ. ΙΧ ρΡ. 8532. 
384 γῦν δΥ]} 11], νῦν γάρ ΑΥβίαγοΙ8, ἀποά ρυδοίουε Οοθοί ΜΟΙ. 519. 

291 πόνος] Ἰἰρτῖ; πόϑος ἔστι, ἀπάτη οοπίθοίιναμι {ἈΠ 10}. ῬΆΠ]ΟΙ. 
Ῥαρᾶδρ, 190 (1882) Ρ. 344 πί πηθᾶμι ΡΓΌΟΡΟϑιΪ, Θ8 1 ἰᾶπη ΡΥ] ἄθιη ἃ 8115 
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καὶ γάρ τίς ϑ᾽ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο 
ἀσχαλάει σὺν νηὶ πολυζύγῳ, ὅν περ ἄελλαι 

χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τὲ ϑάλασσα" 

ἡμῖν δ᾽ ἔννατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς 

ἐνθάδε μιμνόντεσσι. τῷ οὐ νεμεσίζομ᾽ ᾿Αχαιοὺς 

ἀσχαλάειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν" ἀλλὰ χαὶ ἕμστης 

αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν χεγεόν τὲ γνέεσϑαι. 

τλῆτε, φίλοι, χαὶ μείνατ᾽ ἐπὶ χρόνον, ὄφρα δαῶμεν, 

ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἠὲ καὶ οὐχί. 

εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ σιάντες 

μάρτυροι οὃς μὴ χῆρες ἔβαν ϑανάτοιο φέρουσαι" 

χϑιζά τε χαὶ πρωΐζ᾽ ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα νῆες ᾿“χαιῶν. 

ἠγερέϑοντο χαχὰ Πριάμῳ χαὶ Τρωσὶ φέρουσαι, 

ἡμεῖς δ᾽ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς χατὰ βωμοὺς 

ἔρδομεν ἀϑανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας 

καλῇ ὑπὸ πλαταγίστῳ, ὅϑεν ῥέεν ἀγλαὸν -ὕδωρ, 

ἔνϑ᾽ ἐφάνη μέγα σῆμα: δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς 

σμερδαλέος, τόν ῥ᾽ αὐτὸς ᾿Ολύμπιος ἧκε φάοσδε, 

βωμοῦ ὑπαΐξας πρός δὰ πλατάνιστον ὄρουσεν. 

ἔνϑα δ᾽ ἔσαν στρουϑοῖο νεοσσοί, νήπια τέχνα, 
»»» » 5 ΞῚ ἤ , « - 

οξῳ δ71 ἀχροτατο, σιετάλοις 710 7τ1δ7Ἰπ᾿ τ ὃς 

Ἰηνθηΐδηη 6556. ἰθϑε 5. ϑϑύ ΟἸαυκθ. ϑηξθηίαπ αΠΠΘΊ]ΠΘτα ΚΡΘΠΡ6] ῬΊΠ]Ο]. 25 

Ρ. ὅ48 Ἰία Θχρϑαϊθθαί, πὲ βου θογοί ἀνιηϑέντ᾽ ἀνέχεσϑαι. 2398 ἀσχα- 

λάει] ἀσχαλάᾳ 1101]. 995 ξγνατός]) εἴνατός ΠΌΤ]. 291 ἀσχαλάει»] 

ἀσχαλάαν 1ἰθν]. 800 9] Α (ϑαργα βουϊρίο εὖ ὀππὶ Αὐ᾽βέαροο, δὲ θέν 

10 τ]. 808 πρωίζ  περώιϊζ᾽ ΠρΡῚ ἔδυ οσμπθβ, σερωιζὰ πηῖι5, σεροΐς Ο; 

οονγοχὶῤ ΒΟΚΚΚον 3. 809 φάοσδε] φόοσδε 1), φόωσδε γε] φόως δέ 

ὀθίρυ!. 912 ὕστο πειττηῶτες) ὑττοττετιτηῶτες ᾿ἰὈΡῚ; ν. ρναβί, 8. 1,1, 2 

εὐ οἵ, ξ 414. χ 862. 
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ὀχτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέχε τέχνα. 

ἔνϑ᾽ ὅ᾽ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσϑιε τετριγῶτας, 

μήτηρ δ᾽ ἀμιφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέχνα" 

τὴν δ᾽ ἐλελιξάμεγος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν ω) ν Ι 5 οῦγ 5 μιφιᾶχ ᾿ 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκν᾽ ἔφαγε στρουϑοῖο καὶ αὐτήν, 

τὸν μὲν ἀρίζηλον ϑῆχεν ϑεὸς ὅς πὲρ ἔφηνγεν" 

λᾶαν γάρ μιν ἔϑηκε Κρόνου πάις ἀγχυλομήτεω. 
ς » ᾿ἘῸ- ΄ π , γῳ ΡΣ 
ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες ϑαυμάζομεν, οἷον ἐτύχϑη, 

ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα ϑεῶν εἰσῆλϑ'᾽ ἑκατόμβας. 

Κάλχας δ᾽ αὐτίχ᾽ ἔπειτα ϑεοπροπέων ἀγόρευεν" 
τίσιτ᾽ »ἤἷἤ οἷ ͵ σϑ Ά ἢ " , ᾽,4) Ἴ: 

Ν ἄνεῳ ἐγένεσϑε, κάρη κομάοντες ᾿Α'χαιοί; 

ἡμῖν μὲν τόδ᾽ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεύς, 

ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅο χλέος οὔ ποτ᾽ ὀλεῖται. 
Τά “- ὡς οὗτος κατὰ τέκν᾽ ἔφαγε στρουϑοῖο χαὶ αὐτήν, 

ὀχτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέκε τέχνα" 

ὡς ἡμεῖς τοσσαῦτ᾽ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖϑι, 

τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν." 

κεῖνος τὼς ἀγόρευε: τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 

ἀλλ᾽ ἄγε μίμνετε πάντες, ἐυκνήμιδες ᾿χαιοί 
"4 “ ω τὲς, Ἴ) ΐ ΞΕ χ 2 

αὐτοῦ, εἰς ὅ χεν ἄστυ μέγα ΠΙριάμοιο ἕλωμεν." 
«" Ρ 2 2 ΄, ῚΝ “Νὰ γ ᾿" ΨῚ “ 

ὡς ἔφατ᾽" ᾿Αργέιοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον --- ἀμφὶ δὲ νῆες 

σμερδαλέον χονάβησαν ἀυσάντων ὑπ᾽ ᾿Ἰχαιῶν -- 

8518 ἀρίζηλον) ΠΠ0γ] ἔδυ οὔπηθβ, ἀρίδηλον Ζοποάοίπ5, ἀΐζηλον ὀοοχ 

ΑἸ ΡΓ ΒΔ ΠῚ5. 1. ΤηΔΠ1| ὁπ ΑὙἸβίανοΠο, ἀξίζηλον ἈΡΟΠ]οπ. ὅ00}ι. 10, 29, 

ἀΐδηλον Ἐΐγιι. Μάριι. 61, 44; Οἴθονο 46 αἰνίη. Π| 64 νουεε: ἀΡα ΑΙ ́. 

819] ἀδιππαθαύ ΑὙἸβί γι Ά. 520 54. δεύχϑη, ὡς] ὁομίππηχὶ ΟἸο6- 

ΤΌΠΟΙ 1]. 1. ΒΘ οαίμ8. 528 ἄνεῳ)] Α οὖ ΠῚ (οπσπὶ Αὐ βίαρο]ιο 9), ἄνεω Ὁ) 

ΑἸ ΟΒΙΔ ΠῚ ΤΠ] 1; οἵ, ψν 98 οὐ ν. 1 ΠοοΠ6 ΗΤῚΚ. 191 54. οἱ λιν οἢ 

ΑΗΤ. 1914. χομάοντες] χομόωντες ἰδ]. 920 δο] δου 110]. 
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μῦϑον ἐπαινήσαντες Οδυσσῆος ϑεΐοιο. 

τοῖσι δὲ χαὶ μετέειτιΣ 1 ρήγιος ἱππότα Νέστωρ" 
5 , 5. δ) . ϑρτας αν 3) ᾿ »ὦ πόποι, ἡ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράξεσϑε 

γηπιάχοις, οἷς οὔ τι μέλει πολεμήια ἔργα. 
- Δ ,ὔ Ξ νὰ « Ξ ,ὔ ς “" Ἶ 

πῇ δὴ συνϑεσίαι τε χαὶ ὅρχια βήσεται ἡμῖν; 
3. ᾿ ὶΝ ,ὔ ,ὔ ’ 4 2 ὭΣ “ ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν 

σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ἧς ἐπέπιϑιμεν. 
ΒΡ ἈΝ 2 ,ὔ 2 2 ὶ Δ ΡΥ ΝΥ ΄- 

αὔτως γὰρ ἐπέεσσ᾽ ἐριδαίνομεν οὐδέ τι μῆχος 

εὑρέμεναι δυνάμεσϑα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐόντες. 
ΒῚ «", δὲ Ν 1) 52, 2 ς ᾿ 2) 2 ,ὕὔ Ἁ ᾿Ατρεΐδη, σὺ δ᾽ ἔϑ' ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν 

χρχευ ργείοισι κατὰ χρατερὰς ὑσμίνας" αἀρχ 9) θανερθ ΟΝ 
τούσδε δ᾽ ἔα φϑινύϑειν, ἕνα χαὶ δύο, τοί χεν ᾿“χαιῶν 

γόσφιν βουλεύωσ᾽ --- ἄνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν --- 

σρὶν Ἂργοσδ᾽ ἰέναι, πρὶν χαὶ Διὸς αἰγιόχοιο 
,ὔ ,ὔ - δὶ ς Υ "ὕ Ἁ 2 , γγώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε χαὶ οὐκί. 

φημὶ γὰρ οὖν χκαταγεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα 
"ὔ “" [ἢ Ἃ 2 ΡῚ ’ὔ 2ὕ, ἤματι τῷ, ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκχυπόροισιν ἔβαινον 

2 ΄ , 7 ν - Ἂ: ᾿ργέιοι Τ οὦεσσι φόνον χαὶ χῆρα φέροντες, 

ἀστράπτων ἐπιδέξι᾽, ἐναίσιμα σήματα φαίνων. 

τῷ μή τις πρὶν ἐπειγέσϑω οἰχόνδε νέεσϑοι, 
,ὔ ᾿Ὶ Ψ. ὋΣ ,ὔ -“ 

σρίν τινὰ πὰρ Τρώων ἀλόχῳ χαταχοιμηϑῆναι, 

τίσασϑαι δ᾽ ᾿“Ελένης δρμήματά τε στοναχάς τε. 

εἰ δέ τις ἐχπάγλως ἐϑέλει οἰχόνδε νέεσϑαι, 

551 ἀγοράεσϑεϊ! ἀγοράασϑε 1100]. 842 γὰρ] τπππ8 οοαθχ, ᾿ΐθιὴ 

ἈΡΟΊΙοπ. ϑ0ρ0}ι. 47, 18. δὲ 56}01. Β δ Καὶ 167, γάρ δ᾽ 11δυῖ ἔδι8 ΟπηΠ65. 

849 εἶ τὲ --- εἰ τε] Τρνὶ ἔδυ ομμη85 δὲ δαάϊηο ΕἸουθηίπα, εἴ τὲ --- ἠὲ 

ΑἸαπὰ ρεΐπηα, ᾿π 6. οοίθιαθ θα ΠΟ η65 (οἰ ΠΘνπΘ, ὙΥ οἱ, Θρ᾽Ζηθυ); ἢ τὲ 

-- ἦε ροβιΐς ΒοκΊτον (1848. 1858). Οὗ, ,Χ΄ θὅ. γ 90 54. οἷ ν. Τιᾶηρθ, Ηο- 
πιθοῦ, ΟΘΌνδποι 4. ῬΑΡΕΚΕΙ εἰ, ΠΡ. 558. 851 ἐν] ἐπ᾿ 411}. 
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ἁπτέσϑω ἧς νηὸς ἐυσσέλμοιο μελαίνης, 
ὄφρα πρόσϑ᾽ ἄλλων ϑάνατον χαὶ πότμον ἐπίσπῃ. 

ἀλλά, ἄναξ, αὐτός τ᾽ εὖ μήδεο πείϑεό τ᾽ ἄλλῳ: 

οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται, ὅττι χεν εἴπω. 

χρῖν᾽ ἄνδρας κατὰ φῦλα, κατὰ φρήτρας, ᾿γάμεμνον, 
ς ,ὕ ,, 2 , “ ᾿ ᾽ὕ ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις. 
ΕῚ , [τ » , "( τ , 

εἰ δέ χεν ὡς ἔρξης καί τοι πείϑωνται ᾿ΑΙχαιοί, 
, » 2 [σὲ Ὶ [- ’, }Ὶ [ ,ὔ -" γνώσῃ ἔπειϑ᾽, ὃς ϑ'᾽ ἡγεμόνων χαχὸς ὃς τέ νυ λαῶν, 

ἠδ᾽ ὅς χ᾽ ἐσϑλὸς ἔῃσι" χατὰ σφέας γὰρ μαχέονται" 

γνώσῃ δ᾽, ἢ καὶ ϑεσπεσίῃ πόλιν οὐχ ἀλαπάζεις 
ΡλῚ 2 - , " 2 δ ]ἤ ,ὔ { ἢ ἀνδρῶν χαχότητι χαὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο. 

᾿Ὶ 2 2 ΄ , ,ὔ 2 ,ὔ τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη χρείων ᾿4γαμέμνων" 

»ἢ μὰν αὖτ᾽ ἀγορῇ νικᾷς, γέρον, υἷας ᾿Αχαιῶν. 

αἱ γάρ, Ζεῦ τὲ πάτερ καὶ ᾿“ϑηναίη καὶ 'Ἥπολλον, 

τοιοῦτοι δέχα μοι συμφράδμονες εἶεν ᾿χαιῶν" 
-“ ΓΞ. Ἂ ’ ,ὔ , } τῷ χε τάχ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄναχτος 

χερσὶν ὕφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τὲ περϑομένη τε. 

ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωχεν, 
[4 2 5. , 2 ἐν ,ὔ , ὅς μὲ μετ᾽ ἀπρήχτους ἔριδας χαὶ νείκεα βάλλει" 

᾿ Ν ΒΡ] Ν 2 ᾽ὔ Ἶ, 2 [, ,ὔ χαὶ γὰρ ἐγὼν ᾿Αχιλεύς τε μαχεσσάμεϑ'᾽ εἵνεκα χούρης 
3 ,ὔ τῳ, ἢ 5Σ ΣᾺ ὃ9)...5] , ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ᾽ ἦρχον χαλεπαίνων. 
ΡῚ ,ὔ Ρ ΒΡ ̓ς, , ’ὔ Ὁ ἌΣ Δ εἰ δέ ποτ᾽ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐχέτ᾽ ἔπειτα 

Τρωσὶν ἀνάβλησις χαχοῦ ἔσσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν. 

γῦν δ᾽ ἔρχεσϑ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάόγωμεν ᾿ρηα" 
εὖ μέν τις δόρυ ϑηξάσθϑω, ἐὺ δ᾽ ἀσπίδα ϑέσϑω, 

45 

8601 γνώσῃ] γνώσεαι Ἰἴῦν]. ἢ) χαὶ] εἰ καὶ 1105. ἀλαπαάζεις] 
ἀλαπάξεις 101, ὁονΡοχὶὶ ΒΚ κον ΗΒ]. Π| 21. δττ μαχεσσάμεϑ᾽ ΔῸ 

ἈΠ], μαχεσάμεϑ᾽ ΠΣ μαχησόμεϑ'᾽ ΤΘΠΘαΙ. 
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Π εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκχκυπόδεσσιν, 

ὺ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθϑω, 
88ῦ6 ὥς 2 “μέ στυγερῷ χρινώμεϑ᾽ ΄ἥρηι βῦ ὥς χε πανημέριοι στυγερῷ χρινώ͵ οηι. 

2 Ν , ,ὔ 2. 9 2 ’, οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται, οὐδ᾽ ἠἡβαιόν, 

εἰ μὴ νὺξ ἐλϑοῦσα διαχρινέει μένος ἀνδρῶν. 

ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήϑεσφιν 

ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δ᾽ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται" ἥ 5 μφιβᾳ 7,3, 71ξς ἐγχει χξις κ΄ 

890 ΠΟΥΟα δέ τευ ἵὕιπος ἐύξοον ἅρμα τιταίνων. 

ν δέ χ᾽ ἐγὼν ἀπάνευϑε μάχης ἐϑέλοντα νοήσω 

μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ χορωγνίσιν, οὔ οἱ ἕἔτειτα 
,,ὔ 2 -" ,ὔ ’ 2. 9 2 , {{ ἄρχιον ἐσσεῖται φυγέειν χύνας ἠδ᾽ οἰωγούς. 

ὡς ἔφατ᾽ " ̓ἄργέιοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε κῦμα Φ 9 ἐλ «πὐ λους, τς γτ 
'Ξ ΟῚ - Δ . ς ΡΟΣ .» Ξ ἊΝ 7, 2 , 896 ἀχτῇ ἔφ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ νότος ἐλϑών, 

ἵ -" 7ὴ ν 1. "ὕ ,ὔ ,ὔ 

προβλῆτι σχοπέλῳ, τὸν δ᾽ οὔ ποτὲ χύματα λείπει 
,ὔ 2 ,ὔ ε!. 5 ᾽Χ 2 2 )Ὰ 2 , παντοίων ἀνέμων, ὅτ᾽ ἂν ἔνϑ᾽ ἢ ἔνϑα γένωνται. 

ἀνστάντες δ᾽ ὀρέοντο χεδασϑέντες κατὰ νῆας 

χάτιγισσάν τε χατὰ χλισίας χαὶ δεῖπνον ἕλοντο. 

400 ἄλλος δ᾽ ἄλλῳ ἔρεζε ϑεῶν αἰειγενετάων, 
) ’, , ΄ » ᾿ - "ὕὔ 

εὐχόμενος ϑάνατόν τε φυγεῖν χαὶ μῶλον “Ἄρηος. 

αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γαμέμνων 

πίονα πενταέτηρον ὑπερμενέι Κρονίωνι, 

κίχλησχεν δὲ γέροντας ἀριστῆας ΠΙ|αναχαιῶγ᾽ 
405 Νέστορα μὲν πρώτιστα χαὶ ᾿Ιδομενῆα ἄνακτα, 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Ἥἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν, 

ἕχτον δ᾽ αὐτ᾽ ᾿Οδυσῆα 4ιὶ μῆτιν ἀτάλαντον. 

αὐτόματος δέ οἱ ἦλϑε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος" 

888 στήϑεσφι»ν) ἈΟ' 411], στήϑεσ(σ)ιν το]ϊαια; οἵ, Ε 122. ἽΜ401. 

995 χινήσῃ] Α οὐ ΔΠ1]|, χιγήσει γ6 απ; ν. Β 141. 
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ἤδεε γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀδελφεόν, ὡς ἐπογεῖτο. 

βοῦν δὲ περίστησάν τε χαὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 

τοῖσιν δ᾽ εὐχόμενος μετέφη χρείων ᾿“γαμέμνων" 

» Ζεῦ χύδιστε μέγιστε, χελαιγεφρές, αἰϑέρι ναίων, 
Ἁ ᾿ ο “ ΝΝ Ρ] ἢ ,. δ] - 

μὴ πρὶν ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ χνέφας ἐλϑεῖν, 

πρίν μὲ χάτα πρηγὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαϑρον 

αἰϑαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηίοιο ϑύρετρα, 
“Ἐχτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήϑεσσι δαΐξαι 9 χ ᾷ 
χαλκῷ δωγαλέον" πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 

πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν.“ 

ὡς ἔφατ᾽" οὐ δ᾽ ἄρα πώς οἱ ἐπεχραίαινε Κρογίων, 
2 ρ ἌΡ ὦ δ ε Ἁ «ς ’ ,ὔ 12 5) ,ὔ »ἷἤὔ η 

ἀλλ ὅ γε δέχτο μὲν ἱρά, πόνον δ᾽ ἀμέγαρτον ὄφελλεν. 
2 Ν Ν , ς᾽ ", Υ 3 ᾿ ὔ 

αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ εὔξαντο χαὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 
2. σ Χ -“ σον σ᾽ ἕξ Ν 50 αὐέρυσαν μὲν πρῶτα χαὶ ἔσφαξαν χαὶ ἕόειραν, 

’ ᾽ 2 ,ὔ ϑ , 2 , 

μηρούς τ᾽ ἐξέταμον χατά τὲ χνίσῃ ἐχάλυψαν 

δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾿ αὐτῶν δ᾽ ὠμοϑέτησαν. 
᾿" ν ᾿ »ι σ ".» σ 2 ὑλὴ σ Ξ ἊΣ χαὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν χατέχαιον, 

στιλά δ᾽ ἄρ᾽ ἀμπείραντες ὑπείρεχον φαίσ γχνα ο᾽ ἀμπείραντες ὑπείρεχον ᾿Πφαίστοιο. 
2 Ἁ 2 τ ,᾿ χῶ ἣν 2 , " ’ 2 2 , αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐχάη χαὶ σπλάγχν᾽ ἐπάσαντο, 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα χαὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν 

ὥπτησάν τὲ περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύχοντό τε δαῖτα, 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. 

410 περίστησάν τε] περιστήσαντο Ἰἰθγ], ΘοΥ ΤΟχὶς ΒΘΚΚΚΘΥ (11 848); 

ΕἾ ὦ 856. 418 πρὶν ἠξλιον] ἐπτ᾿ Ἀιίο ἠέλιον ἀρίον!ς Ταθ μουν; σερίν 
γ᾽ οοπίθοϊἑ νὰῃ θυ οράθη 966. 8. Οὗ, Ε 988. Χ 9006. 4109 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 
Πἰθυῖ; αἰβίππχοναΐὶ Ηθυηθ. ἃ ζώς οἵ] πώ (πῶ, πω 5ἰπριη})} οὐ 1ΠΠ0ν]; οἵ. 

ὙΓ 802. 491 στιλάγχν᾽ ἐπιάσαντο] Ἰἰθυϊ, στελάγχνα πάσαντο Αυἰβίαν- 

ΠΟΜμ5; οἵ. ., 464. 
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40 Β: Βοιωτία ἢ 

ΠΟ αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

τοῖς ἄρα μύϑων ἦρχε ]ξερήγνιος ἱππότα Νέστωρ" 

»αΙτρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Δγάμεμνον, 

488 μηχέτι νῦν δήϑ'᾽ αὖϑι λεγώμεϑα μηδ᾽ ἔτι δηρὸν 

ἀμβαλλώμεϑα ἔργον, ὃ δὴ ϑεὸς ἐγγυαλίζει. 

ἀλλ᾽ ἄγε, κήρυχες. μὲν ᾿χαιῶν χαλκοχιτώνων 

λαὸν χηρύσσοντες ἀγειρόντων χατὰ νῆας, 

ἡμεῖς δ᾽ ἁϑρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 

440 ἴομεν, ὄφρα χε ϑᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν ᾿4ρηα." 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γαμέμνων" 

αὐτίχα κηρύχεσσι λιγυφϑόγγοισι χέλευσεν 

κηρύσσειν πόλεμόνδε χάρη χομάοντας ᾿ἀ'χαιούς. 

οἱ μὲν ἐχήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα. 

445 οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ατρείωνα διοτρεφέες βασιλῆες 

ϑῦνον χρίνοντες, μέτα δὲ γλαυχῶπις ᾿“ϑήνη 

αἰγίδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον, ἀγήραον ἀϑανάτην τε" 

τῆς ἑχατὸν ϑύσανοι παγχρύσεοι ἠερέϑονται 

πάντες ἐυπλεχέες, ἑχατόμβοιος δὲ ἕχαστος. 

40 σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν ᾿“χαιῶν 

ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι" ἐν δὲ σϑένος ὦρσεν ἑχόάστῳ 

χαρδίῃ, ἄλληκτον πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι. 

τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυχίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσϑοαι 

ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

486 ὅὃὁᾳἠύτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην 

448 χομάοντας] κομόωντας 1ἰθυ]. 441 ἀγήραον] ΠΠΡΡῚ ΡΠ αν Ἰτηΐ 

οὐ ορίϊπιϊ, ἀγήρω τ᾽ ἀππι5, ἀγήρων το] αὶ οαπὶ Αὐἰβίορμδπθ οὐ ΑΥΙβίανοο. 

408 πολεμιζέμεν] πολεμίζειν ᾿ν]. 4δῦ---408] ἀαιππαμί ΒΕΚΚον", 

ΚΚ͵οΘοΙΙγ; οἵ. Β 147 54. 



χατάλογος τῶν νεῶν: Β 41 

οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕχαϑεν δέ τε φαίνεται αὐγή, 
ὡς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλχοῦ ϑεσπεσίοιο 

»ὕ , 2 »,(Ἃ 2 " Μ αἴγλη παμφανάουσα δι’ αἰϑέρος οὐρανὸν ἵχεν. 

τῶν δ᾽, ὥς τ᾽ ὀρνίϑων πετεηνῶν ἔϑνεα πολλά, 

χηνῶν ἢ γεράνων ἢ χύχνων δουλιχοδείρων, 
2 , ᾿ - 6. , . ἀρ εκ ες 
““σίῳ ἕν λειμῶνι Καὐστρίου ἀμφὶ ῥέεϑρα 

ἔνϑα χαὶ ἔνϑα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσιν, 

κλαγγηδὸν προχαϑιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμειών" 
«ι' “" 2ὕ Ἁ “" νἤ νὴ ; 

ὡὥὡς τῶν ἔϑνεα πολλὰ νεῶν ἄπο χαὶ χλισιάων 

ἐς πεδίον προχέοντο Σχαμάνδριον, αὐτὰρ ὕπο χϑὼν 6 ΘΟχ τ 4.1»; δ ᾽ δ ᾿ χ 
, , .» ὶ Ὁ »Ὴ ΒΡΉ Ἀν ΕΣ σμερδαλέον χονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε χαὶ ἵιπων. 

ἔσταν δ᾽ ἐν λειμῶνι Σχαμανδρίῳ ἀνϑεμόεγντι 
’,ὔ [4 η Ἢ δι 2 ΄) « μυρίοι, ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνϑεα γίγνεται ὥρῃ. 

9 ἡ Φ [« , ΡΒ , 

ἠύτε μυιάων ἁδινάων ἔϑνεα πολλά, 

αἵ τὲ χατὰ σταϑμὸν ποιμνήιον ἠλάσχουσιν 

ὥρῃ εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει, 

τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι χάρη χομάοντες ᾿α'χαιοὶ 

ἐν πεδίῳ ἵσταντο, διαρραῖσαι μεμαῶτες. 
ἣν 2 [σ, ΒῚ » , , 2 - 2 , Ὑὔ ὶ 

τοὺς δ᾽, ὥς τ᾽ αἰπόλια πλατέ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες 

ῥεῖα διαχρίνωσιν, ἐπεί χε νομῷ μιγέωσιν, 
«ι Ἁ ς Ζ ,ὔ " ᾿ ,ὕ 

ὡς τοὺς ἡγεμόνες διεχόσμεον ἔνϑα καὶ ἔνϑα 

408 παμφανάουσα] πτἀαμφανόωσα 10]. 409---4608] ἀδηηπαί 

Μαυπι5 Ηδαρί (ν. ΤΠ ομτηαπη, Βο γδο πηρθη {{. Ἡ ΟΠ 6 5 ΠΙᾺ ὃ, Ρ. 108). 

Οἱ 455 544. 461 ᾿“σίῳ)] ραποὶ ἴῃ οἷβ ὦ, ᾿“σίω Δ) τοιααΐ ΠΠΡν] οἱ 
ΘΥ ΔΙ τη] νοίθιθϑ; ν. πᾶσι ΑΗ. 1. 219. 409 --- 415] ἀδηηπδηΐ 

ΒοΚΙκον ", Κοθοιν; εἴ. 455 5646. 411 ὥρῃ εἰαρινῇ) ἔ» ροβὺ ὥρῃ Βθῃ- 

{ἰοἴπιτη βϑοσίπ5 ἀϑ ον ΒΘΚΚΚον 2, απὶ οοιηραταὺ Θ 801. ε 485. Οὗ Π 048. 

σϑοῖ. χϑο01. 412 χομαάοντες) χομόωντες |ἰὈν]. 414-- 419] ἀἃ- 

τηηδύ Ἡδυρί 1.1. Οἷ, 459 5α6. 
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48 Β: Βοιωτία ἢ 

Π ὑσμίνηνδ᾽ ἰέναι, μέτα δὲ χρείων ᾿“γαμέμνων 

ὄμματα χαὶ χεφαλὴν ἴχελος 41ιὲ τερπιχεραύνῳ, 

᾿“ρεὶ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Π]οσειδάωτνι. 
37}.ν “ω 2 , ΑΘ ΞΟΥΣ 2) ,ὔ 

480 ἠύτε βοῦς ἀγέληφι μέγ᾽ ἕξοχος ἔπλετο πάντων 
- Ἔ «' , , , ΒΡ] ,ὔ ο 

ταῦρος" ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσιν 
-»" Ὁ. .". δὶ - Χ ", Ψ. 

τοῖον ἄρ᾽ ᾿“τρεΐδην ϑῆχε Ζεὺς ἤματι χείνῳ, 

ἐχτιρεπέ ἐν πολλοῖσι χαὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. 

ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, --- 

485 ὑμεῖς γὰρ ϑεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστε τὲ πάντα, 
ς - δὲ νὰ , ᾿Ξ; ΞΕ ’ Ρ "δέ ἴὸ ἡμεῖς δὲ χλέος οἷον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν --- 

οἵ τινὲς ἡγεμόνες “αναῶν χαὶ χοίρανοι ἦσαν. 

πληϑὺν δ᾽ οὐχ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 

οὐδ᾽ εἴ μοι δέχα μὲν γλῶσσαι δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν, 
᾿ . Χ, ,ὔ ᾿ 7 Εν 2 , 490 φωγὴ δ᾽ ἄρρηκχτος, χάλχεον δέ μοι ἦτορ ἐγείη, 

εἰ μὴ ᾿Ολυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο 

ϑυγατέρες μνησαίαϑ'᾽, ὅσοι ὑπὸ "ἴλιον ἤλϑον. 

ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τὲ προσιάσας. 
Βοιωτῶν μὲν Π]ηνέλεως καὶ “ἠήϊτος ἦρχον 

496 ρχεσίλαός τὲ ΠΠ|ροϑοήνωρ τὲ Κλογίος τε, 

οἱ 9᾽ “Υρίην ἐνέμοντο καὶ Α“Τὐλίδα πετρήεσσαν 

Σχοῖνόν τε Σχῶλόν τὲ πολύκνημόν τ᾽ ᾿Βτεωνόν, 

Θέσπειαν 1 Ὁαῖάν τὲ χαὶ εὐρύχορον Μουκαλησσόν, 
Ὁ δ 5. ἘΠῚ ᾿; 5.5 τ ΕΣΟΤΑ, 2) 2 τ" , 

οἱ τ ἀμφ αρμ ἐνέμοντο χαὶ ιλέσιον χαὶ Ερύϑρας, 

ὅ00 οἵ τ᾽ ᾿Ελεῶν᾽ εἶχον ἠδ᾽ “ὕλην καὶ 1Π]ετεῶνα, 

᾿Ωχαλέην Μεδεῶνά τ᾽ ἐυχτίμενον πτολίεθρον, 

Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην, 

480-- 488] ἀαμηηδηΐ ΒΟΚΚΟν 2, Κοθομῖν; οἵ, 40 568. 491--- 

495] ἀδιηηδί ΒΘΚΙκον 2. 



χατάλογος τῶν νεῶν: " 

οἵ τὲ Κορώνειαν χαὶ ποιήενϑ᾽ ᾿“λίαρτον, 

οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ᾽ οἱ 1 λίσαντ᾽ ἐνέμοντο, 

οἵ ϑ᾽ “Υποϑήβας εἶχον ἐυχτίμενον πτολίεϑρον 

"Ογχηστόν ϑ᾽ ἱερόν, ΠΟοσιδήιον ἀγλαὸν ἄλσος, 

οἵ τὲ πολυστάφυλον ἥρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν 

Νισάν τε ζαϑέην ᾿νϑηδόνα τ᾽ ἐσχατάουσαν. 

τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑχάστῃ 
“ -" ξ ᾿Ὶ ἢ " ( -»"Ὕ 

χοῦροι Βοιωτῶν ἑχατὸν χαὶ εἴχοσι βαῖνον. 

οἱ δ᾽ ᾿σπληδόνα ναῖον ἰδ᾽ ᾿Ορχομενὸν Μινύειον, 

τῶν ἦρχ᾽ ᾿σχάλαφος χαὶ ᾿]Ιάλμενος υἱες ΄Αρηος, 

οὃς τέχεν ᾿στυόχη δόμῳ ᾿ἥκτορος ᾿ἽΖείδαο 
᾿ 4 5 Ἀὶ Ψ. «ς , ) -» 

παρϑένος αἰδοίη, ὑπερώιον εἰσαναβᾶσα, 
., ἜΣ ο΄ Οἵ ᾿Ζ ς 7» ᾽( 
ρηι χρατερῷ" ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάϑρῃ. 

τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο. 
Β] " , κ7ὔ ᾿ 2 , ΟΥ̓ 

αὐτὰρ «φωχήων Σχεδίος χαὶ ᾿Επίστροφος ἦρχον 

υἱέες ᾿Ιφίτοο μεγαϑύμου Ναυβολίδαο, 

οἱ Κυπάρισσον ἔχον ΠΠυϑῶνά τε πετρήεσσαν 

Κρῖσάν τε ζαϑέην καὶ Δαυλίδα καὶ Π|αγοπῆα, 

οἵ τ᾽ ᾿Πνεμώρειαν χαὶ ᾿ γάμπολιν ἀμφεγνέμοντ μώρ , “πολιν ἀμφενέμοντο, 

οἵ τ᾽ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, 
.ς; ΄, ὕ, - 2, ρ» -" 

οἵ τὲ “ίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο. 

τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

οἱ μὲν «φωχήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες, 

Βοιωτῶν δ᾽ ἔμτιλην ἐπ᾿ ἀριστερὰ ϑωρήσσοντο. 

“Ἰοχρῶν δ᾽ ἡγεμόνευεν ᾿Οιλῆος ταχὺς “ἴας --- 

49 

04 1 λίσαντ᾽] τιίττιπι ᾿ἰὰ ἀπ 1 λισᾶντ᾽ βου θοπάμμη οϑβοί, υθίθυο5 

ΘΡατητηδίιοι ἀπ θα ηΐ οὐ ΘΟ! ο65 Ἰηΐθι 56 αἰβουθραπί. ΟἿ πὰρ ἀποίαν! 

ϑριύΖηρι. 08 ἐσχατάουσαν) ἐσχατόωσαν ἸἰὈν]. 510 ἐστιχάοντο) 

ἐστιχόωντο Ἰἰ0ν]. 818 ᾿Ιφίτοο] ᾿Ιφίτου Ἰἰρνῖ. 
Ἠομιοτὶ 1ΠΠ|ἀ5. 70]. 1. Ε: 

σι φ Οι 

σι ΓΘ ς 



σι τ» οι 

δ0 Β: Βοιωτία ἢ 

μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώγιος Αἴας, 

ἀλλὰ πολὺ μείων" ὀλίγος μὲν ἕην, μνοϑώρηξ, 

ἐγχείῃ δ᾽ ἐκέκαστο Πῖανέλληνας καὶ ᾿Αχαιούς, -- 
οἱ Κῦνόν τ᾽ ἐνέμοντ᾽ ᾿Οπόεντά τε Καλλίαρόν τε, 

Βῆσσάν τε Σχάρφην τε χαὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς 

Τάρφην τε Θρόγιόν τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεϑρα. 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο 

“ΠἹοκρῶγν, οἱ ναίουσι πέρην ἱερῆς ᾿Ευβοίης. 

οἱ δ᾽ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες ᾿Αβαντες, 

Χαλχίδα τ᾽ Βἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν 9: “Ιστίαιαν 

Κήρινϑόν τ᾽ ἔφαλον Δίου τ᾽ αἰπὺ πτολίεϑρον 

οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ᾽ οἱ Στύρα γναιετάεσχον, 

τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευ ᾿Βλεφήνωρ ὄζος ΄Αρηος 

“Χαλχωδοντιάδης, μεγαϑύμων ἀρχὸς ΑΙβάντων. 

τῷ δ᾽ ἅμ᾽ Ἄβαντες ἕποντο ϑοοί, ὄπιϑεν χομάοντες, 

αἰχμηταί, μεμαῶτες ὀρδχτῇσιν μελίῃσιν 

ϑώρηκας ῥήξειν δηίων ἀμφὶ στήϑεσσιν. 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι γῆες ἕποντο. 

ὯΝ Ὧν ἄρ᾽ ᾿ϑήνας εἶχον ἐυχτίμενον σιτολίεϑρον, 

δῆμον ᾿Βρεχϑῆος μεγαλήτορος, --- ὅν ποτ᾽ αΑϑήνη 

ϑρέψμε Διὸς ϑυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα" 

κὰδ δ᾽ ἐν ᾿ϑήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι γηῷ, 

ἔνϑα δέ μιν ταύροισι χαὶ ἀργειοῖς ἱλάονται 

κοῦροι ᾿1ϑηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν" -- 

τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευ᾽ υἱὸς Π]ετεῶο ΜΜενεσϑεύς. 

ὅ99 ναιδτάξοσχουν) ναιδτάασχον [ἸὈΥ]. ὅ42 χομάοντες] χομό- 

ὠντὲς 1100]. 540] ἃ Πποο γυϑύϑιι ᾿ΠΟΙ 606 Ἰη ο ΡΟ] !οπ 6 ΕἸΒΙ ΒΓΑ {1 Θ0- 

ἰθηοθαΐ ΤΙΘΟ14ὰ 5 ΜΙ ΘΟ ΘΠΒΙΒ (ἀρπα ΠΙΟΡΌΠπΘιη [μου έππιη 1 ὅ τ). 

049 ὃν σιίονι] ΔΟ 411, ἐνὶ στίονι τὑϑ]]ααὶ. 



χατάλογος τῶν νεῶν: Β 

ᾧῷ δ᾽ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχϑόνι ἐγετ᾽ ἀγὴ τῷ ς ὁμοῖος ἐπιχϑόγνιος γένετ᾽ ἀγὴρ 

χοσμῆσαι ἵπσιους τὲ καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας" 
, ΕἾ »ἷ « Ν Ψ, ἘΣ Νέστωρ οἷος ἔριζεν, ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν. 

τῷ δ᾽ ἅμα πεντήχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
“ἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δύο καὶ δέκα νῆας" 

στῆσε δ᾽ ἄγων, ἵν᾿ ᾿᾿ϑηναίων ἵσταντο φάλαγγες. 

οἱ δ᾽ 4ργος τ᾽ εἶχον Τρυνϑά τε τειχιόεσσαν, 

“Ἑρμιόνην ᾿Ασίνην τε βαϑὺν χατὰ κόλπον ἐχούσας, 

Τροιζῆν᾽ Ἤιόνας τε καὶ ἀμσιελόεντ᾽ ᾿Επίδαυρον, 

οἵ τ᾿ ἔχον Ἧἴγιναν Μάσητά τὲ χοῦροι ᾿ἡχαιῶν, 

τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης 

χαὶ Σ ϑένελος Καπανῆος ἀγακχλειτοῦ φίλος υἱός" 

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ Εὐρύαλος τρίτατος χίεν ἰσόϑεος φώς, 

Μηκιστῆος ὑὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος. 

συμπάντων δ᾽ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης. 

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ ὀγδώχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

οἵ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐυχτίμενον πτολίεϑρον 

ἀφνειόν τὲ Κόρινϑον ἐυκτιμένας τὲ Κλεωνάᾶς, 
ΒΕ) ,ὔ 2 2 ,ὔ "“ 9 "« ἊΨ 2 δ 

ογειάς τ᾿ ἐνέμοντο ᾿Αραιϑυρέην τ᾽ ἐρατειγὴν 

χαὶ Σικυῶν᾽, ὅϑ᾽ ἄρ᾽ !Α“δρηστος πρῶτ᾽ ἐμβασίλευεν, 

οἱ ϑ᾽ “Υπερησίην τε χαὶ αἰπειγὴν 1 Ὀνόεσσαν 
, 2 3, 2. δὶ9 γ, 2 ΄ 

Πελλήνην τ᾽ εἶχον ἠδ᾽ Αἴγιον ἀμφενέμοντο 

δ687 οπἐ{πηΐ Ῥάπο] 1 οἷβ ἃ, πονοῦαΐ Αὐὶβίοίο! β ἈΠιθίον.. 1 1, ἀδπη- 

πᾶθαί ΑΥὙἸβίδνοΙπιβ; ἃ ΡΙΒΙβίγαῖο γ6 1] ΒΟΙΌηΘ. πὸ γϑΡβιπὶ ΔΑΊ ἢ Θ556 

ΜΘΟΆΥΘΠΒΘΚ ΡΟ Θ δ ηΐ, απο παν νηΐ ἴσα. ΤΧ Ρ. 594, ΠΙΟΘΌΠΘΚ5 ΓΘ ΠῚΒ 

1 48. (617), 411. ΟΥ, Βιίβ0}} Οριβο. 1 ὅ8 54α4α.; 46 ΥΠΑμιονΖ ΗΓ]. 289 

864. 201, Γλιᾶιοἢ ΑΗΤ.. Π 894 546. ὅ60 Πηχιστῆος] Π]ηκιστέος 

Ὑ6] Π]ηχιστέως Ἰἰρι]; ν. ρταοῖ, Π. 8. 8, 16. γ. δὸς] υἱὸς 1Π0ν]; ν. ργϑθῇ, 

ἢ 8 8. 
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δ2 Β: Βοιωτία ἢ 

ΠΟ αἰγιαλόν τ᾽ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ᾽ ᾿Ελίχκην εὐρεῖαν, 

ὅτο τῶν ἑχατὸν νηῶν ἦρχε χρείων ᾿Ἱγαμέμνων 

᾿τρεΐδης. ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι χαὶ ἄριστοι 

λαοὶ ἕποντ᾽ " ἔν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο γνώροπα χαλχὸν 

κυδιάων" πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν, 

ὅ80 οὕνεκ᾽ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ σπιλείστους ἄγε λαούς. 

οἵ δ᾽ εἶχον κοίλην .«1αχεδαίμονα χαιετάεσσαν 

«ἀρίν τε Σπάρτην τὲ πολυτρήρωνά τὸ Μίέσσην, 

Βρυσειάς τ᾽ ἐνέμοντο χαὶ Αὐγειὰς ἐρατειγάς, 

οἵ τ᾽ ἄρ᾽ ᾿“μύχλας εἶχον “Ελος τ᾽ ἔφαλον τιτολίεϑρον, 
[“] “ἢ οὐ ) δ9 " τ - 

οἵ τε “]άαν εἶχον ἠδ᾽ Οἴτυλον ἀμφεγέμοντο, σι οο σι 

τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, 

ἑξήκοντα νεῶν" ἀπάτερϑε δὲ ϑωρήσσοντο. 

ὃν δ᾽ αὐτὸς χίεν ἧἦσι προϑυμίῃσι πεποιϑώς, 

ὀτρύνων πόλεμόνδε" μάλιστα δὲ ἵετο ϑυμῷ 

ὅ90 τίσασϑαι ᾿Βλένης ὁρμήματά τὲ στοναχάς τε. 

οἱ δὲ ΠΠ]Πύλον τ᾽ ἐνέμοντο χαὶ ᾿ρήνην ἐρατεινὴν 

καὶ Θρύον, ᾿ἡλφειοῖο πόρον, χαὶ ἐύχτιτον Αἰπὺ 

καὶ Κυπαρισσήεντα χαὶ μῳφιγένειαν ἕγαιον 

χαὶ 1ΠΠπελεὸν χαὶ “Ελος χαὶ 4Ιώριον, ἔνϑα τε Μοῦσαι 

ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήιχα παῦσαν ἀοιδῆς σι 9 σι 

Οἰχαλίηϑεν ἰόντα παρ᾽ Βυρύτου Οἰχαλιῆος" --- 

στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νιχησέμεν, εἰ περ ἂν αὐταὶ 

Μοῦσαι ἀείδοιεν χοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο" 

αἵ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν ϑέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν 

000 ϑεσπεσίην ἀφέλοντο χαὶ ἐχλέλαϑον χιϑαριστύν" --- 

19 χυδιάων)] χυδιόζν 1101]. γεᾶσιν δὲ] Δοποαοίπι οὐ ἴῃ αἰίθυα 

οαποπο ΑὐἹβίαροιμπιβ, ὅτι (καὶ τππ|5) σιᾶσι [ΠΥ]. 81 χαιδτάξσσαν»] 

Δοποαούιβ, χητώεσσαν ἸἰὈΥ]; οἵ. δ 1 οὐ ν. Νάποκ ΒΡ(. 25 ρ. 418. 



χατάλογος τῶν νεῶν: Β δὺ 

τῶν αὐὖϑ' ἡγεμόνευε 71 ρήνιος ἱππότα Νέστωρ. Π 

τῷ δ᾽ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο. 

οἱ δ᾽ ἔχον ᾿Ἰρχαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ 
᾿ , ᾿ , πὸ χορ ἘΠ ) , ἰπύτιον παρὰ τύμβον, ἵν᾽ ἀνέρες ἀγχιμαχηταί, 

[4] ’ὔ 2 » , ᾿ εὐ , 

οἱ «Ῥενεόν τ᾿ ἐνέμοντο χαὶ ᾿Ορχομενὸν πολύμηλον ὑ0ῦ 

“Ῥίπην τὲ Στρατίην τε χαὶ ἠνεμόεσσαν ᾿Ενίσπην, 
᾿ , ῬῚ . , ) Ἴ 

χαὶ Ἵξεγέην εἶχον χαὶ Μίααγντιγέην ἐρατεινήν, 

Στύμφηλόν τ᾽ εἶχον χαὶ ΠΙ|Ἂαρρασίην ἐνέμοντο, 

τῶν ἦρχ᾽ “41γκαίοιο πάις χρείων ᾿“γαπήγωρ, 
Ἕ ἷς “ ,ὔ Ψ) Ἵ Ν ς ’ 

ἑξήκοντα νεῶν" πολέες δ᾽ ἐν νηὶ ἑχάστῃ 610 

᾿ρχάδες ἄνδρες ἔβαινον, ἐπιστάμενοι πολεμίζειν. 

αὐτὸς γάρ σφιν δῶχεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων 

γῆας ξυσσέλμους, περάειν ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 
2 ." 2 Χ », , , ΄ 

᾿τρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι ϑαλάσσια ἔργα μεμήλει. 

οἵ δ᾽ ἄρα Βουπράσιόν τε χαὶ ᾿Ηλιδὰ ὅῖαν ἔναιον, θ1ὅ 

ὅσσον ἔφ᾽ ᾿“Υρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατάουσα 

πέτρη τ᾿ 42λενίη καὶ ᾿αἡλείσιον ἐντὸς ἐέργει, 

τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ᾽ ἀνδρὶ ἑχάστῳ 

γῆες ἕποντο ϑοαί, πολέες δ᾽ ἔμβαινον ᾿Επειοί. 

τῶν μὲν ἄρ᾽ ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσϑην, 620 

υἷες ὃ μὲν Κτεάτου ὃ δ᾽ ἄρ᾽ Εὐρύτου, ᾿Αχτορίωγε" 
“" ἂν 5 .». δὶ “" ᾿, ΄ ᾿ τῶν δ᾽ ᾿“μαρυγκεΐδης ἦρχε χρατερὸς 4ιώρης 

τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Π]ολύξεινος ϑεοειδὴς 

υἱὸς ᾿“γασϑένεος Αὐγηιάδαο ἄνακτος. 

οἱ δ᾽ ἐχ Δουλιχίοιο ᾿Εχινάων ϑ'᾽ ἱεράων 02 ὃ 

002 ἐστιχάοντο] ἐστιχόωντο 1101]. θ0ὅ Φενεόν) ρΡαιιοὶ, ἴΐὰ 

ϑίναθο οἱ ϑέθριδημβ Βυζαπίπιβ, (ένεόν 10] Ρ]Θ Ια τι6. 018 σεράειν) 

σπεράαν 1ἴδτϊ.. Ο16 ἐσχατάουσα)] ἐσχατόωσα Ἰἴριϊ. 611 .42λείσιον) 
ὑπΠτι} Οἱ. .Χ] 151. 
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ΠΟ γήσων, αἵ ναίουσι πέρην ἁλός, Ἤλιδος ἄντα, 

τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος ἼἌρηι 

«Ῥυλεΐδης, ὃν τίχτε διίφιλος ἱππότα «Ῥυλεύς, 

ὅς ποτὲ 4Ἔουλίχιόνδ᾽ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωϑείς. 

680 τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαρόχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς ἢγε Κεφαλλῆνας μεγαϑύμους, 

οἵ ῥ᾽ ᾿Ιϑάχην εἶχον χαὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, 

χαὶ Κροχύλει᾽ ἐνέμοντο χαὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν, 

οἵ τὲ Ζάκυνϑον ἔχον ἠδ᾽ οἱ Σάμον ἀμφενέμοντο, 

636 οἵ τ᾽ ἤπειρον ἔχον ἠδ᾽ ἀντιπέραι᾽ ἐνέμοντο. 

τῶν μὲν ᾽Οδυσσεὺς ἦρχε 4ιὶ μῆτιν ἀτάλαντος" 

τῷ δ᾽ ἅμα νῆες ἕτοντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι. 

Αἰτωλῶν δ᾽ ἡγεῖτο Θόας ᾿νδραίμονος υἱός, 

οἱ Π]|)λευρῶν᾽ ἐνέμοντο καὶ ᾿Ὥλενον ἠδὲ Π]υλήνην 

640 Χαλκίδα τ᾽ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τὲ πετρήεσσαν. 

οὐ γὰρ ἔτ᾽ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν --- 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ αὐτὸς ἔην --, ϑάνε δὲ ξανϑὸς Μελέαγρος" 

τῷ δ᾽ ἔτι πάντ᾽ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσιν. 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι γῆες ἕποντο. 

6ιὃ᾽ ΑΚρητῶν δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς δουριχλυτὸς ἡγεμόνευεν, 

οἱ Κνωσόν τ᾽ εἶχον ΤΠ όρτυνά τε τειχιόεσσαν, 

““ύκτον Μίλητόν τε χαὶ ἀργινόεντα “ύχαστον 

«Ῥαιστόν τε “Ρύτιόν τε, πόλις ἐὺ ναιδταούσας, 

ἄλλοι ϑ᾽ οἱ Κρήτην ἑχατόμπολιν ἀμφενέμοντο. 

θῦ0 τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ιδομενεὺς δουριχλυτὸς ἡγεμόνευεν 

040 Κνωσόν)] Κνωσσόν Δ ἴῃ οἷ (. θ48 πόλις] 6χ  τϑοθρὶῖ 

ΒΟΚΚΟΙ 2, πόλεις παθθηΐ οοἰθνὶ ΠΟΥ]; οὗ, 1598. Σ 842. 490. 9. 560. 514, 

ἐπάλξις ΜΗ 258, ἀχοίτις χ τ, ὄιο. γαιεταούσας] ναιεταώσας [101]. 



χατάλογος τῶν νεῶν: Β δῦ 

,ὔ 2 ᾽ ,ὕ 2 : Ἑ ᾿) ὶ “ ἌΧΟΣ, “Μηριόνης τ᾽ ἀτόλαντος ᾿Ενυαλίῳ ἀνδρεϊςόντῃ 
» Ρ] [4 2 ΡῚ , , “» [4 

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Τληπόλεμος δ᾽ Ἡρακλείδης ἠύς τε μέγας τὲ 

ἐκ “Ρόδου ἐννέα νῆας ἄγεν “Ῥοδίων ἀγερώχων, 

οἱ “Ῥόδον ᾿ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα χοσμηϑέντες, 
«Ἱίνδον ᾿Πηλυσόν τὲ χαὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. 

τῶν μὲν Τληπόλεμος δουριχλυτὸς ἡγεμόνευεν μ ἤσπολει νῷ ἤγεμ ᾽ 
[4] ᾿ 2 ’, , ς , ὦ ὃν τέχεν ᾿“στυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ" --- 

Ἁ Ρ 2 2 2 ,ὔ -“ ᾿] Χ -- ΟὟ, 

τὴν ἄγετ ἐξ ᾿Εφύρης ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος, 

πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν. 
΄ » ἩΝΝ,. . ἘΠῚ ΑΘ ΞΣΝ , 2 , Τληπόλεμος δ᾽ ἐπεὶ οὖν τράφ᾽ ἐνὲ μεγάρῳ ἐυπήχτῳ, 

αὐτίχα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα χατέχτα 
», δὶ , , »». ΡῚ ἈΝ ἤδη γηράσχοντα “Ἰκύμγνιον ὄζον Ἴἥρηος. 
5 ᾿ - 2 Ἑ . δ ΚΡ ᾿ "ΝΞ , 

αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ᾽ ὅ γε λαὸν ἀγείρας 

βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον" ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι 

υἱέες υἱωνοί τε βίης “Ηραχληείης. 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἐς “Ρόδον ἷξεν ἀλώμενος, ἄλγεα πάσχων. --- 

τριχϑὰ δὲ ᾧκηϑεν χαταφυλαδόν, ἠδ᾽ ἐφίληϑεν 

ἐχ Διός, ὅς τε ϑεοῖσι χαὶ ἀνϑροώποισιν ἀνάσσει" 

χαί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον χατέχευε Κρονίων. 

Νιρεὺς αὐ Σύμηϑεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐΐσας, 

Διρεὺς .4“γλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ᾽ ἄνακτος, 

Νιρεύς, ὃς χάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ ϊλιον ἡλϑὲν 

τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾿ ἀμύμονα 11ηλεΐωνα" 

ἀλλ᾽ ἀλαπαδγνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός. 

- , , .“- ᾿ ΓΥΕΘΌ. θεν ἘΠῚ τ Ἐν; , 
000 Κάμειρον] Κάμιρον 4111. 001 τράφ ἐνι) ΔΟ ἅ}Π]|, τράφεν 

ἐνὶ 4111, τράφ᾽ ἐν οἱ τράφη ἐν 5ἰπρι!. ΟΥ, Ε δῦ. Η 199. ᾧ 219, ἃ" ἃ]- 
ἴδια ρατίο Γ 201. “2 292. 

ΗΠ! 

000 

σ. συ φι 

0το 



50 Β: Βοιωτία ἢ 

Π οἱ δ᾽ ἄρα Νίσυρόν "τ᾿ εἶχον Κράπαϑόν τε Κάσον τὲ 

χαὶ Κῶν ΒΕὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τὲ Καλύδνας, 

τῶν αὖ «ΡῬείδιπιπός τε χαὶ ᾿ἥντιφος ἡγησάσθην 

Θεσσαλοῦ υἱε δύω Ἡραχλείδαο ἄνακτος" 

680 τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο. 

γῦν αὖ τούς, ὅσσοι τὸ Π]|ελασγιχὸν ᾿ργος ἔναιον, 

οἵ τ᾽ ᾿Αλον οἵ τ᾽ ᾿“λόπην οἵ τὲ Τρηχῖν᾽ ἐνέμοντο, 

οἵ τ᾽ εἶχον «Ῥϑίην ἠδ᾽ “Ελλάδα καλλιγύναικα, 

Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο χαὶ “Ελληγες καὶ ᾿ἀχαιοί, --- 

680 τῶν αὖ πεντήκοντα γεῶν ἦν ἀρχὸς ᾿Αχιλλεύς. 

ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνάοντο" 
ἅς δ΄ 

᾿ , 3. οὖν , ς , 

οὐ γὰρ ἕην ὃς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο. 
-»" » 2 ’ δε ἣν" 2 ὴῚ Ν 

κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρχης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 

χούρης χωόμενος Βρισηίδος ἠυχό κούρης χωόμενος Βρισηίδος ἠυχόμοιο, 

6090 τὴ» ἐχ “υρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας, 

“Ἱ]υργνησσὸν διαπορϑήσας καὶ τείχεα Θήβης" 
- Ἀ ὶ ὶΝ , 2 ,, ᾿ “ ᾿ 2 , 2 , 

χὰδ δὲ Μύνητ᾽ ἔβαλεν χαὶ ᾿Επίστροφον ἐγχεσιμώρους 

υἱέας Εὐηγνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος. 
τῆς ὅ γε χεῖτ᾽ ἀχέων, τάχα δ᾽ ἀνστήσεσϑαι ἔμελλεν. 

09 οἱ δ᾽ εἶχον «Ῥυλάχην χαὶ ΠἊυύρασον ἀνϑεμόεντα, 
, ,ὔ "ἷἤἴ᾿Ἱ ᾿ ,ὔ ’ 

Ζ4ήμητρος τέμενος, ]τωνά τε μητέρα μήλων 
2 δι ΄ ,ὔ ΟΣ ᾿ -“ 5 Ἀιλ ν ὴ Ξ , 

ἀγχίαλόν τ᾽ ᾿ἀντρῶνα ἰδὲ ΠΙ|πελεὸν λεχεποίην, 

τῶν αὖ Π]ρωτεσίλαος͵ ἀρήιος ἡγεμόνευεν 

ζωὸς ἐών" τότε δ᾽ ἤδη ἔχεν χάτα γαῖα μέλαινα. 
τι - λοις " ΡΣ ὶ , γ, Α "Ξ ΑΞ 2ηὴ 3 

τοῦ τοῦ δὲ χαὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος «Ῥυλάκῃ ἐλέλεισιτο 
Ν ὶ 7 ς ἡ 3 ᾿ .) Χῦ , ὶ 2 . καὶ δόμος ἡμιτελής" τὸν δ᾽ ἔχτανε Δάρδανος ἀνὴρ 

080 ἐστιχάοντο! ἐστιχόωντο 101]. 086 ἐμνάοντο] ἐμνώ- 

Οντο 1.1. 



χατάλογος τῶν νεῶν: Β 

γηὸς ἀποϑρῴσχοντα πολὺ πρώτιστον ᾿ἡχαιῶν. 

ὅσι “Ὶ 

οὐ δὲ μὲν οὐδ᾽ οἱ ἄναρχοι ἔσαν --- πόϑεόν γε μὲν ἀρχόν ---, 

ἀλλά σφεας χόσμησε Ποδάρκης ὄζος Ἄρηος 

᾿Ιφίχλου υἱὸς πολυμήλου «»υλακίδαο, 

αὐτοχασίγνητος μεγαϑύμου ΠΙρωτεσιλάου 

ὁπλότερος γενεῇ" ὃ δ᾽ ἅμα πρότερος χαὶ ἀρείων 

[ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήιος" οὐδέ τι λαοὶ 

δεύονϑ᾽ ἡγεμόνος, πόϑεόν γε μὲν ἐσϑλὸν ἐόντα]. 
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

οἱ δὲ «Ῥερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηίδα λίμνην, 

Βοίβην χαὶ Γλαφύρας χαὶ ἐυχτιμένην ᾿Ιαωλχόν, 

τῶν ἦρχ᾽ διμήτοιο φίλος πάις ἕνδεχα νηῶν 

Εὔμηλος, τὸν ὑπ᾽ ᾿διμιήτῳ τέχε δῖα γυναιχῶν 

᾿ἄλχηστις, Π͵|ελίαο ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστη. 

οἱ δ᾽ ἄρα Μηϑώνην χαὶ Θαυμακχκίην ἐνέμοντο 

χαὶ Μελίβοιαν ἔχον χαὶ ᾿Ολιζῶνα τρηχεῖαν, 

τῶν δὲ «Ῥιλοχτήτης ἦρχεν τόξων ἐὺ εἰδώς, 

ἑπτὰ νεῶν" ἐρέται δ᾽ ἐν ἑχάστῃ πεντήχοντα 

ἐμβέβασαν, τόξων εὖ εἰδότες ἰφι μάχεσϑαι. 

ἀλλ᾿ ὃ μὲν ἐν νήσῳ χεῖτο χρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων 

“Ἔήμνῳ ἐν ἠγαϑέῃ, ὅϑι μιν λίπον υἷες ᾿Αχαιῶν 

ἕλχεὶ μοχϑίζοντα χακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου" 

ἔνϑ᾽ ὅδ᾽ γε κεῖτ᾽ ἀχέων, τάχα δὲ μνήσεσϑαι ἔμελλον 
2 - : . ΄ », 

““ργέιοι παρὰ νηυσὶ «Ριλοχτήταο ἄνακτος. 
» ν ." δ᾽. δ. «1.» Ρ ,ὔ ’, Α Ρ] , οὐ δὲ μὲν οὐδ᾽ οἱ ἄναρχοι ἔσαν ---- πόϑεόν γε μὲν ἀρχόν --, 

τ08 οὐ δὲ] οὐδὲ 110 1]. τ08. 109] ἀαχηπανθιππί Ράσ πη ΚΗΙρ 

(1820), ΒΕΚΚοΙ 2, ΕΥΙΘα]θηᾶθυ ἀπ]. Ησομι. (1859) Ρ. 418. 

δὲ] οὐδὲ 10]. 

196 οὐ 

Π 

-ἃ Θ δι 

τι0 

“1 γος, οι 

-ἃ ΓΟ ς. 
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Π ἀλλὰ Μέδων χόσμησεν ᾿Οιλῆος νόϑος υἱός, 

τόν ῥ᾽ ἔτεχεν “Ῥήγη ὑπ᾽ ᾿Οιλῆι πτολιπόρϑῳ. 

οἱ δ᾽ εἶχον Τρίκκην καὶ ᾿Ιϑώμην χλωμαχόεσσαν, 

180 οἵ τ᾽ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος, 

τῶν αὐὖϑ' ἡγείσϑην ᾿Ισχληπιόο δύο παῖδε, 

ἰητῆρ᾽ ἀγαϑώ, Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων. 

τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο. 

οἱ δ᾽ ἔχον ᾿Θομένιον οἱ τε χρήνην Υπέρειαν ἐχ 9, χη σιξᾷ ; 

«ι [ σι 
[σὲ 2» τῶν 2 , ᾿κ ΄ Ἂν , 

οἱ τ ἔχον ΑἸστέριον Τιτάνοιό τε λευχὰ χάρηγα, 
- 5 2 2 ’ 2. - χρῇ 2 Χ εξ ες 

τῶν ἠρχ Βυρύπυλος Βυαίμογος ἀγλαὸς υἱός 

τῷ δ᾽ ἄμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

οἱ δ᾽ ργισσαν ἔχον χαὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο, 

"Ὄρϑην ᾿Ἠλώνην τὲ πόλιν τ᾽ ᾿Ολοοσσόνα λευχήν, 
- ἘΡ ῚΡ δ. 4 ΄ , ἷ ΄ 

10 τῶν αὐὖὐϑ' ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Π]ολυποίτης 

υἱὸς Πειριϑόοιο, τὸν ἀϑάνατος τέχετο Ζεύς, -- 

τόν δ᾽ ὑπὸ Πειριϑόῳ τέκετο χλυτὸς “Ϊπποδάμεια 
γὔ - 

ἤματι τῷ, ὅτε φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας, 

τοὺς δ᾽ ἐκ ΤΠΠ]ηλίου ὦσε χαὶ Αἰϑίχεσσι πέλασσεν, --- 
ΕῚ ΑΥ ς! - ᾿ Χ γ᾿. 2 

145 οὐχ οἷος, ἅμα τῷ γὲ “Ιεοντεὺς ὁζος “ρηος 

υἱὸς ὑπερϑύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο. 

τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαικαι νῆες ἕποντο. 

Τουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφου ἢγε δύω χαὶ εἴχοσι γῆας" 

τῷ δ᾽ ᾿Ενιῆνες ἕτοντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοί, 
ἊΝ 

οἵ περὶ “ωδώνην δυσχείμερον οἰχί᾽ ἔϑεντο, -- Φι ς 

. 2 2 9. ΠΩ Χ Δ γ᾽ ΟΣ, ",ὔ 2 2 ᾿ 

οἱ τ ἀμῳ ἱμερτὸν ἡιταρήσιον ἕργ ἕδγνξμογτο, 

181 ᾿“2σχλητειόο) ᾿“σχληττιοῦ Ἰ10ν]. 188 ἐστιχάοντο) ἐστιχό- 
ὠντὸ ΡΥ]. τῦ2 προῖεῖ] ττροΐει 1101], ΘοΥτοχὶέ Β τ κου 3; οἵ, Ε 880. 

Ζ 528. Καὶ 121. (Ν 189). ὃ 812. 
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ἐς Πηνειὸν προϊεῖ χαλλίρροον ὕδωρ" 
2 - ΣΧ ς ἢ “ Ψ 2 ὶ 7 οὐ δ᾽ ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ, 

2 ’ 

ἀλλὰ 
ΓΦ 

ὕρχου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ. 

, ’ " ,ὔ ἌΣ Δ ) δ 

τέ μιν χαϑύπερϑεν ἐπιρρέει ἠύτ᾽ ἕλαιογ" 

, : Ψ ΩΣ ἃ 8 Ὥ--" ὶ «αὐ 
“Μαγνήτων ὃ ἦρχε Π]ρόϑοος Τενϑρηδόνος υἱός, 

οἱ περὶ ΠΠ]ηνειὸν καὶ Π]}΄[λιον εἰνοσίφυλλον 

γαίεσχον" τῶν μὲν Π|ρόϑοος ϑοὸς ἡγεμόνευεν. 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

οὗτοι ἄρ᾽ ἡγεμόνες “αναῶν χαὶ χοίραγνοι ἦσαν." 
Η ΓΝ -" Ἄρει ΞΟ 5 ΡΥ , . - 

τίς τ᾽ ἂρ τῶν ὄχ᾽ ἄριστος ἔην, σύ μοι ἔνγεπε, δοῦσα, 
Ἄ -“ 2 " ἈΕς 4. [4] ἘΕ ΡΣ ."ν δὶ ΓΟ 6 αὐτῶν ἠδ᾽ ἵιπων, οἱ ἅμ᾽ ᾿Ττρεΐδῃσιν ἕποντο; 

ἵπποι μὲν μέγ᾽ ἄρισται ἔσαν «Ῥηρητιάδ Ἴ μὲν μέγ᾽ ἄρισται ἡρητιάθαο, 

τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιϑας ὥς, 
2 ΝΖ , 2 Α “ » ὄτριχας οἰέτεας, σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας --- 

τὰς ἐν ἽΠερίῃ ϑρέινν᾽ ἀργυρότοξος ᾿“πόλλων 

ἄμφω ϑηλείας, φόβον Ἤἥρηος φορεούσας --, 
) “" Ὕ Ῥ» ὩΣ γ2 7 ", η , », ἀνδρῶν αὖ μέγ᾽ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος “ἴας, 
" ἘΜΟῚ ν ΄ « . ἡ Δ , 5» 
ὅφο “χιλεὺς μήγιεν" ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἤξνγ, 

ὕτποι ϑ'᾽, οἱ φορέεσχον ἀμύμονα 11]ηλείωνα. 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν νήεσσι χορωγίσι πογτοπόροισιν 

χεῖτ᾽ ἀπομηγνίσας ᾿4γαμέμνονι ποιμένι λαῶν 

᾿Ἵτρεΐδῃ" λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης 
,ὔ ,ὔ λ 2 δ ς δίσχοισιν τέρποντο χαὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες 

τόξοισίν 9᾽" ἵπποι δὲ παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕχαστος 

λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόϑρεπτόν τὲ σέλινον 
Ὁ « 12 ΟἽ , »" ΎΤ, ἕστασαν" ἅρματα δ᾽ εὖ πεπυχασμένα χεῖτο ἀνάχτων 

σι Ωῷ 

182 προϊεῖ] ν. Ρ. ὅ8. τῦϑ οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 10ν]. τοῦ Πιερί,) 
ΕἰΡνῚ Ῥ᾽ αν νηΐ δὲ 5680]. Α δ ἱῷ 588, Πηερίῃ Δ, ΠΗηρξίῃ Ἐλπίδα ἶι8. 

100 

-: [5] οι 

{το 

«. 5ι Όι 



00 Β: Βοιωτία ἢ 

1 ἐν χλισίῃς. οἱ δ᾽ ἀρχὸν ἀρηίφιλον ποϑέοντες 

φοίτων ἔνϑα καὶ ἔνϑα χατὰ στρατὸν οὐδ᾽ ἐμάχοντο. 

180 οἵ ὁ᾽ ἂρ᾽ ἴσαν, ὡς εἴ τὲ πυρὶ χϑὼν πᾶσα γνέμοιτο" 

γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιζε 4) ὡς τερπικεραύνῳ 

ὠομένῳ, ὅτε τ΄ ἀμφὶ Τυφωέι γαῖαν ἱμάσσ 
Ι ΤῊΣ ε 

εἶν ᾿Αρίμοις, ὅϑι φασὶ Τυφωέος ἕμμεναι εὐνάς" 
«οἱ », - ς " ν ΄ γῶἝ" - ὡς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα 

". ορθ σι ἐρχομένων" μάλα δ᾽ ὦχα διέπρησσον πεδίοιο. 

Τρωσὶν δ᾽ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠχέα ᾿ἴρις 
Ν ᾿Ὶ Ρ) ΄ Ν 2 “ ᾽ - 

πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ" 
ὉΠ 5 κ Ρ , 5... - , ,ὔ 

οἱ δ᾽ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο ϑύρῃσιν 

πάντες ὁμηγερέες, ἡμὲν γέοι ἠδὲ γέροντες. 
Ε ἌΡ ΥΤᾺ “ Ὁ) ἰξ , , ΄ δ 3. 3 Ὁ 190 ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκχέα ᾿Ιρις 

»ὕ Μ { ν τ , σα 
εἴσατο δὲ φϑογγὴν υἷι Πριάμοιο 1]ολίτῃ, 
« , ᾿ ἜΣ Ν ΄ Ν 
ὃς Τρώων σχοπὸς ἷζε ποδωχείῃσι πεποιϑὼς 

’ ἌΡΤΟΥ Ρ) , ) , , 

τύμβῳ ἔστ᾽ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος, 
ὶ 7 ς ΄ σὰν 2 -" 2 ,ὔ 

δέγμενος Ο7101 8 γαύυφιν ἀφορμηϑεῖεν ““χαιοί" 

«Δ «᾿ οι 
- 2 , , ΄ 2 ΄ 5 

τῷ μιν ἐεισαμένη προσέφη πόδας ὠχέα ᾿1ρις" 
5 ,ὔ 2 -“Ω , », , . 

»ὦ γέρον, αἰεί τοι μῦϑοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν 
[σὲ 2 ΒΡ ἘΞ.) Ρ] ,ὔ - ,ὔ 1} 2 , »ἷ 

ὥς ποτ᾽ ἐπ᾽ εἰρήνης" πόλεμος δ᾽ ἀλίαστος ὄρωρεν. 

ἢ μὲν δὴ μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυϑον ἀνδρῶν, 

ἀλλ᾿ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν ὄπωπα" 

800 λίηγ γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάϑοισιν 
2, ὶ 7 Ψ " », 

ἔρχονται πεδίοιο μαχεσσόμεγοι προτὶ ἄστυ. 

ἽἍἜχτορ, σοὶ δὲ μάλιστ᾽ ἐπιτέλλομαι ὧδέ γε ῥέξαι" 

τ9ῦ προσέφη] ΔΟ 8111; μετέφη το!απὶ, οἱ δαἀβουϊρέππι ἴῃ Δ. 

801 μαχεσσόμεγνοι] μαχησόμενοι Ἰ1Ὀ1]. προτὶ Ζοποαοίπϑ οἱ Αὐ]βίος- 

ῬΠΔΠ65 δὲ ΑὙΙΒί ΡΟ πιΒ, σσερὶ ΘΟ 668. 
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πολλοὶ γὰρ χατὰ ἄστυ μέγα 1]ριάμου ἐπίχουροι ἐἐὸ 7γας “4 ΘΕΟῚ, ὙΤΤῊ ἼΕ 7 

ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνϑρώτιων" 
» “Ὰ δ᾽ ἃ ἃ χά ΘΌ, 2Κ. δὰ 

τοῖσιν ἕχαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει, 
- ᾿] » ᾽ὔ , 4 

τῶν δ᾽ ἐξηγείσϑω, κοσμησάμενος πολιήτας." 

ὡς ἔφαϑ᾽" “Εχτωρ δ᾽ οὔ τι ϑεᾶς ἔπος ἠγγνοίησεν, 

αἶψα δ᾽ ἔλυσ᾽ ἀγορήν" ἐπὶ τεύχεα δ᾽ ἐσσεύοντο. 

πᾶσαι δ᾽ ὠίγνυντο πύλαι, ἐκ δ᾽ ἔσσυτο λαύς, 

πεζοί ϑ᾽ ἱππῆές τε πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 
ΒΡ , Ἶ ,ὔ 3 -“ δὰ 1" 

ἔστι δέ τις προπάροιϑε πόλιος αἰπεῖα χολώγη 

ἐν πεδίῳ ἀπάνευϑε, περίδρομος ἔνϑα χαὶ ἔνϑα, 

τὴν ἢ τοι ἄνδρες Βατίειαν χιχλήσχουσιν, 

ἀϑάνατοι δέ τε σῆμα πολυσχάρϑιμοιο Μουρίνης" 

ἔνϑα τότε Τρῶές τε διέχριϑεν ἠδ᾽ ἐπίχουροι. 
ΟῚ Ν «ς , ,ὔ ,ὔ «“ Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας χορυϑαίολος “Εχτωρ 

Πριαμίδης" ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι χαὶ ἄριστοι 

λαοὶ ϑωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείῃσιν. 
ὶ , ἜΝ ἀν γν" ΄ ) ΄, 

“αρδανίων αὐτ᾽ ἦρχεν ἐὺς πάις ᾿4γχίσαο 

Αἰνείας, τὸν ὑπ᾽ ᾿Αγχίσῃ τέχε δὲ ᾿“φροδίτη, 

ἤϊδης ἐν χνημοῖσι ϑεὰ βροτῷ εὐνηϑεῖσα, 

οὐχ οἷος, ἅμα τῷ γε δύω ᾿Αντήνορος υἱε 

᾿ρχέλοχός τ᾽ ᾿χάμας τε μάχης ἐὺ εἰδότε πάσης. 

οἱ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης 
᾿Σ ἊΡ Ἂ «ς᾽ ϑὶ ΄ Ἄ ’, ἀφνειοί, πίνοντες ὕδωρ μέλαν “Τἰσήποιο, 

Τρῶες, τῶν αὐτ᾽ ἦρχε “Ἔυκάογος ἀγλαὸς υἱὸς 

Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον ᾿“πόλλων αὐτὸς ἔδωχεν. 
2 οἱ δ᾽ ᾿αἀδρήστειάν τ᾽ εἶχον χαὶ δῆμον ᾿“παισοῦ 

806 ἐξηγείσϑο) 1|0ν1, ἐξηγεῖσϑιαι οομϊδοουιπέ Μας 6 οὐ Ηθυπο, 

ΒΟΡΙ 51 Το πίΖθυ. 

σὺ 
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Α Π. ,ὔ "ὕὔ Χ ᾿ 7 ,ὔ »ὕ ἰγγῦ 

χαὶ Πηιτύειαν ἔχον χαὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ, 

τῶν ἦρχ Αδρηστός τε χαὶ ᾿μφιος λινοϑώρηξ 

υἷε δύω Μίιέροπος Π]|ερκωσίου, ὃς περὶ πάντων 

ἤδεε μαντοσύνας" οὐδὲ οὃς παῖδας ἔασχεν 

στείχειν ἐς πόλεμον φϑισήγορα᾽ τὼ δέ οἱ οὔ τι 

πειϑέσϑην, χῆρες γὰρ ἄγον μέλανος ϑαγάτοιο. 

οἱ δ᾽ ἄρα Π͵|ηερχώτην χαὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο 
ΐ Ν ΝΡ Ὸ η λστις δ ; ἱ φ μ“ 

χαὶ Σηστὸν χαὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν ᾿Αρίσβην, 
- Ὗ » σι , δὲ ΕἸ Ὅλ μΡ)ὲ ΡΥ 5 - 

τῶν αὐὖϑ' “Ὑρτακίδης ἦρχ “σιος ὄρχαμος ἀγδρῶν, 
27 ς ᾿ - ᾽ ἫΝ - ει ἣν ὔ ᾿ ΟἿ 

“σιος “Ὑρτακίδης, ὃν ᾿Ἱρίσβηϑεν φέρον ἵπσοι 
,7 η “Ὁ Ὁ} Ἁ “Ξ , 

αἴϑωνες μεγάλοι ποταμοῦ ασιὸ Σελλήεντος. 

“Ιππόϑοος δ᾽ ἄγε φῦλα 1]ελασγῶν ἐγχεσιμώρων 

τῶν, οἱ “1ἀρισαν ἐριβώλακα γναιετάεσχον. 
» Ξ , , “ 

τῶν ἠρχ ᾿Ιππόϑοός τε Π7]}0ὑλαιός τ᾽ ὄζος ΄ἥρηος 

υἷε δύω “1ήϑοιο Π]ελασγοῦ Τευταμίδαο. 
3 Ν , ΦΡ ν ὉὉ , δὶ ,ὔ [σ᾽ 

αὐτὰρ Θρήιχας ἢγ «χάμας χαὶ ΖΠΠ]είροος ἥρως, . 

δσσους “Ελλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργ δι. 
γ7 ,ὔ 

Εὔφημος δ᾽ ἀρχὸς Κικόνων ἣν αἰχμητάων, 

υἱὸς Τροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο. 
ΕΝ ν Ψ, »} ν), ὉΣ ΤΕ 

αὐτὰρ ΠΠ]υραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκχυλοτόξους 

τηλόϑεν ἐξ ᾿μυδῶνος ἀπ᾽ ᾿“ξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος, 

᾿Αξιοῦ, οὗ χάλλιστον ὕδωρ ἐπιχίδναται αἴαν. 

Παφλαγόνων δ᾽ ἡγεῖτο ΠΠυλαιμένεος λάσιον κῆρ 
ΒῚ 2 ΩΣ [4 εἰ Ψ 7 ΒΡ] , 

ἐξ ᾿Ενετῶν, ὅϑεν ἡμιόνων γένος “ἀγροτεράων" 
πο σι 5) , πον τ , 

οἵ ῥὰ Κύτωρον ἕχον χαὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο 
2 , ,ὔ Ν Ἁ δ τ, 2 "7 

ἀμφί τε Παρϑένιον ποταμὸν χλυτὰ δώματ᾽ ἔναιον, 

Κρῶμνάν τ᾽ Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς ᾿Ερυϑίνους. 

841 γαιδτάξσχον) τιπτ|5 οοὔθχ, γαιξτάασχον ΟΘἰο 1. 
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αὐτὰρ ““λιζώνων ᾿Οδίος καὶ ᾿Επίστροφος ἦρχον ΤΠ 

τηλόϑεν ἐξ ᾿4λύβης, ὅϑεν ἀργύρου ἐστὶ γενέϑλη. 

Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε χαὶ ΓΕνγνομος οἰωγιστής" 

ἀλλ᾽ οὐχ οἰωνοῖσιν ἐρύσατο χῆρα μέλαιναν, 

ἀλλ᾽ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος “ἰαχίδαο 860 

ἐν ποταμῷ, ὅϑι πὲρ Τρῶας χεράιζε καὶ ἄλλους. 

«Ῥόρχυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ ᾿Ἰσχάνιος ϑεοειδὴς 
τῆλ ἐξ ᾿“σχανίης" μέμασαν δ᾽ ὑσμῖνι μάχεσϑλαι. 

Μῇοσιν αὖ Μέσϑλης τε καὶ ᾿ἄντιφος ἡγησάσθην 

υἷε Ταλαιμένεος, τὼ [1 υγαίη τέχε λίμνη, 86ὅ 

οἱ χαὶ Μήονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας. 

Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων, 

οἱ Μίλητον ἔχον «ΦῬϑιρῶν τ᾽ ὄρος ἀχριτόφυλλον 

“Μαιάνδρου τε δοὰς Μυχάλης τ᾽ αἰπεινὰ χάρηγα. 

τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾿μφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσϑηνγ --- 810 

Νάστης ᾿μφίμαχός τε Νομίονος ἀγλαὰ τέκγα ---, 

ὃς χαὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμόνδ᾽ ἴεν ἠύτε χούρη, 

γήπιος" οὐδέ τί οἱ τό γ᾽ ἐπήρχεσε λυγρὸν ὄλεϑρον, 

ἀλλ᾽ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 

ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ᾽ ᾿Αχιλεὺς ἐχόμισσε δαΐφρων. 

Σαρπηδὼν δ᾽ ἦρχεν «“Τυχίων καὶ Τλαῦχος ἀμύμων 
τηλόϑεν ἐχ “υχίης Ξάνϑου ἄπο δινήεντος. 

856 “4“λιζώνων) .4“λιζώνων 4111; οἵ, Ε 89 οἱ ὅπαθο ΧΙ Ρ. 550. 

859 ἐρύσατο] ἐορύσσατο Ἁ}1ϊ ἴπ οἷ5Β ΑΟ; οἵ, Ε 844. 4 868. Ο 290. 

"1952: 450. α 6. ξ 219. χ 812, οὐ 43 2516. 808 Φϑιρῶν) 1011 τηο- 

ἸΟΡΘΒ οπὶ ἩΘΓΟαίαπο (ἀρτα ᾿ππιβία! ππη ἢ. 5608, 12: οὗ, 1οηΐ2 ΠῚ Ρ. 99, 

30), Φϑειρῶν 4}1]1. 



ΠῚ 

σι 

10 

ΙΛΙΑΔΟΣ Τ᾿ 

ΟΡΚΟΙ. ΤΕΙΧΟΣΚΟΙΠ1Α͂. ΠΑ ΒΙΖΩ0ῸΣ ΚΑΙ 

ΜΕΝΕΖΑΟΥ͂ ΜΟΝΟΜΩΑ͂ΧΙΑ͂. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ χόσμηϑεν ὥμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕχαστοι, 

Τρῶες μὲν χλαγγῇ τ᾽ ἐνοπῇ τ᾽ ἴσαν ὄρνιϑες ὥς" 

ἠύτε περ χλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόϑι πρό, 
7] ΞΥ ᾿ 9. - ΄ . ΞΥΤΟ ἘΠ; » 

αἱ τ᾿ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον χαὶ ἀϑέσφατον ὄμβρον, 

χλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ᾽ ᾿Φκεναοῖο δοάων, 
2 ὶ ’ ΄ ΄ ᾿ ταν ᾿ Ἴ Φ ἀνδράσι Π1Πυγμαίοισι φόνον χαὶ χῆρα φέρουσαι 
, [Ὁ] ΡΣ ᾽, . 57} ὶ , 

ἠέριαι δ᾽ ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται. 

οἱ ὁ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες ᾿α'χαιοί, 

ἐν ϑυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν. 

ηὐτ᾽ ὄρεος χορυφῇσι νότος χατέχευεν ὀμίχλην, 

ποιμέσιν οὔ τι φίλην χλέπτῃ δέ τε νυχτὸς ἀμείνω, 

τόσσον τίς τ᾽ ἔπι λεύσσει, ὅσον τ᾽ ἔτι. λᾶαν ἵἕησιν" 

ὡς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ χονίσαλος ὥρνυτ᾽ ἀελλὴς 

ἐρχομένων" μάλα δ᾽ ὦχα διέξιρησσον πιεδίοιο. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
. Χ ῥά ἐορ 323.“ “Ὁ ὶ Ἂν. 

Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδὴς 

παρδαλέην ὥμοισιν ἔχων χαὶ χαμσιύλα τόξα 
Α ΄ 5 2 Ἀ [4] ὶ ΄- ΝΡ , ὅτωι 

καὶ ξίφος" αὐτὰρ ὃ δοῦρε δύω χεχορυϑμένα χαλκῷ 

10 ηὐτ᾽ ὄρεος] ὥς τ᾽ ὄρεος τιπτι5 οοάοχ, εὖτ᾽ ὄρεος οϑίουῖ οὶ Αὐ]- 

βίαγομο, ἡὐτ( 8) ὄρεος νοϑίθι'θϑ δα! οη65 ΟἸηα, ΔΙΑ ΒΒΙΠΘ 515, ἃ]Π186; ὁοΡΡοχὶῤ 

Βυίίπιδηπ [,6Χ}]. ΠῚ πη. 101. Οἱ, 1᾽886.Ὀ. 12 ἔσει λεύσσει] ἐτειλεύσ(σ)ξι 
Π|Ὸ}1; αἰβιιηχὶ ΒΟΚΚοΥ “. 



πἰρλοχοῖ" Ἃ: 

,ὔ ΡῚ .“» ὦ» Γ. ᾿Ὶ ,ὔ 

πάλλων -“ργείων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους 

ἀντίβιον μαχέσασϑαι ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι. 

τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηίφιλος Μενέλαος 
) ᾽ , { ΕΑ ᾿ , ἐρχόμενον προπάροιϑεν ὁμίλου, μαχρὰ βιβάντα, 

ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας, 

εὑρὼν ἢ ἔλαφον χεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα, 

πειγάων --- μάλα γάρ τε κατεσϑίει, εἴ περ ἂν αὐτὸν 
,ὔ , ,ὔ ,ὔ 2 γὼ», ,ὔ 

σεύωνται ταχέες τε κύνες ϑαλεροί τ᾽ αἰζηοί ---" 

ὡς ἐχάρη Μενέλαος ᾿Αλέξανδρον ϑεοειδῆ 

ὀφϑαλμοῖσιν ἰδών" φάτο γὰρ τίσεσϑαι ἀλείτην. 

αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε. 

τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿“λέξανδρος ϑεοειδὴς 

ἐν προμάχοισι φανέντα, χατεπλήγη φίλον ἦτορ" 

ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων. 
ἰῇ 2 «; ’ὔ , ἝΝ ιν 8. ϑ Σ ,ὔ 

ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε δράχοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη 

οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὕπο τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα, 

ἂψ δ᾽ ἀνεχώρησεν ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς, 
[4 Ξ Ὄν ἘΓ 2 δὶ ,ὔ ΡῚ Σ 

ὡς αὖτις χαϑ' ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων 

δείσας ᾿“τρέος υἱὸν ᾿“λέξανδρος ϑεοειδής. 

τὸν δ᾽ “Εχτωρ νείχεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν" 

»Ζύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἠπεροσιευτά, 

αἴϑ' ὄφελες ἄγονός τ᾽ ἔμεναι ἄγαμός τ᾽ ἀπολέσϑαι. 

χαί χε τὸ βουλοίμην χαί χεν πολὺ χέρδιον ἦεν, 

ἢ οὕτω λώβην τ᾽ ἔμεναι χαὶ ὑπόψιον ἄλλων. 

ἢ που χαγχαλάουσι χάρη χομάοντες ᾽Αχαιοὶ 
ὲ 

θΌ 

91 ϑεοειδῆ) Ο, ϑεοειδέα οοἰονϊ. 28 τίσεσϑαι] ἄπο 1100] ἴῃ οἱἷβ 

ΠΑ, τίσασϑαι οοἰουΐ; οἵ, Γ΄866. 80 ἂψ δ᾽ ΠΡυὶ, ἄψν τ᾽ δαϊέονοβ ἀηΐο 
 Π ἈγοΟἤππη. 48 χαγχαλάουσι] καγχαλόωσι 1ἴν]. χομάοντες] χο- 

μόωντες Ἰ1ΟΥ]. 
Ἡοτιθυὶ Π|Ιαβ. 0]. 1. τὶ 
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φάντες ἀριστῆα πρόμον ἕμμεναι, οὕνεκα καλὸν 

εἶδος ἔπ᾽ " ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή. 

ἢ τοιόσδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν 
πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας, 

μιχϑεὶς ἀλλοδαποῖσι γυναῖχ᾽ εὐειδέ ἀνῆγες 
ἐξ ἀπίης γαίης, νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων; 

πατρί τὲ σῷ μέγα πῆμα πόληί τε παντί τε δήμῳ, 

δυσμενέσιν μὲν χάρμα χατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ. 

οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηίφιλον Μενέλαον" 

γνοίης χ᾽, οἵου φωτὸς ἔχεις ϑαλερὴν παράκοιτιν. 

οὐχ ἄν τοι χραίσμῃ κίϑαρις τά τε δῶρ᾽ ᾿φροδίτης 

ἥ τε χόμη τό τε εἶδος, ὅτ᾽ ἐν κονίῃσι μιγείης. 

ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες" ἢ τέ χὲεν ἤδη 

λάινον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ᾽, ὅσσα ἕοργας." 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδής" 

» Εχτορ, ἐπεί μὲ χατ᾽ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν, --- 

αἰεί τοι χραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρής, 

ὅς τ᾽ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ᾽ ἀνέρος, ὅς δά τε τέχνῃ 

γήιον ἐχτάμγνῃσιν, ὀφέλλει δ᾽ ἀνδρὸς ἐρωήν" 

ὡς σοὶ ἐνὶ στήϑεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστίν" --- 

μή μοι δῶρ᾽ ἐρατὰ πρόφερε χρυσῆς ᾿Ἰφροδίτης" 

οὔ τοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ ϑεῶν ἐρικυδέα δῶρα, 

ὅσσα χεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ᾽ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο. 

40 τοιόσδε] Ἰ10}1, τοιοῦτος ρμοβέιπαθαῦ Βομέου ; οἵ, δα ὦ 8551, ργδθ- 

ίογοα Εἰ 118. 2 161. Τ' 288. 696. 52 ΠΖῆενέλαον  ἀ6]6Υ] 5᾽β πη 

πίον ορ  ]οπ]5; οἵ. Β. 260. 5190. υ188. δ4 χραίσμῃ] 1 τ], χραίσμοι 

6χ δοπίθοίπα 50 0510 ΒΟΚΙΚΘΙ 2; βϑᾷ οἵ. ,Χ1] 881. ρ ὅ40. 64 χρυσῆς) 

ΤΠΠΌΡῚ ΘΙ αν ταὶ δὲ ορίϊπηϊ, χρυσέης οοἰο ]. 



θοποῖ: Τὶ 0τ 

νῦν αὖτ᾽, εἴ μ᾽ ἐϑέλεις πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι, 

ἄλλους μὲν χάϑισον Τρῶας χαὶ πάντας ᾿ἡχαιούς, 

αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐν μέσσῳ χαὶ ἀρηίφιλον Μενέλαον 

συμβάλετ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ελένῃ χαὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσϑαι. 

ὁππότερος δέ χε νιχήσῃ χρείσσων τὲ γένηται, 

χτήμαϑ᾽ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖχα τε οἴχαδ᾽ ἀγέσϑω" 
« ) γ᾽, ,ὔ Α [σὲ οὐ ΄, 

οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα χαὶ ὅρχια πιστὰ ταμόντες 

γαίοιτε Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ γεέσϑων 

Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ ᾿Αχαιίδα καλλιγύναικα.“ 

ὡς ἔφαϑ᾽: “Εχτωρ δ᾽ αὐτ᾽ ἐχάρη μέγα μῦϑον ἀκούσας 

χαί δ᾽ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας δ ΞῚ δ 078. ΦΟαδλΟαγγῶξ; 

μέσσου δουρὸς ἑλών" τοὶ δ᾽ ἱδρύνϑησαν ἅπαντες. 
- ᾿] ᾿ς , , ,ὔ 2 λὺ 

τῷ δ᾽ ἐπετοξάζοντο χάρη κομάοντες ᾽Αχαιοὶ 

ἰοῖσίν τε τιτυσχόμεγοι λάεσσί τ᾽ ἔβαλλον. 
2 ϊς, ει Ὶ 7 »ἷὕ] . ὶ -" 2 , αὐτὰρ ὃ μαχρὸν ἄυσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνωγ᾽ 

»ἴσχεσϑ'᾽, ᾿Αργέιοι, μὴ βάλλετε, κοῦροι ᾿ἡχαιῶν" 

στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν χορυϑαίολος “Εχτωρ.“ 
«ει "΄ ὉῊΞ « δ... 3Ὰ ’ »ἤὔ , Ὁ, Ὁ υλ 

ὡς ἔφαϑ᾽ " οἱ δ᾽ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ᾽ ἐγένοντο 

ἐσσυμένως. “Ἔχτωρ δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔειπεν" 
, .λ , ἔπ - ΕΣ Ἄλον , δ Ὁ. Ζ7) , »κέχλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐυχνήμιδες ᾿αἰχαιοί, 

μὖϑον ᾿“λεξάνδροιο, τοῦ εἵνεχα γεῖχος ὄρωρεν. 

ἄλλους μὲν χέλεται Τρῶας καὶ πάντας .ἡχαιοὺς 

τεύχεα χόάλ᾽ ἀποϑέσϑαι ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ, 

αὐτὸν δ᾽ ἐν μέσσῳ χαὶ ἀρηίφιλον Μενέλαον 

οἴους ἀμφ᾽ ᾿Βλένῃ καὶ χτήμασι πᾶσι μάχεσϑαι. 

ὁππότερος δέ χε νιχήσῃ χρείσσων τε γένηται, 

ὁτ πολεμιζέμεν)] πολεμίζειν 110]. τ9 χομιάοντες] χομόωντες 

τὸν]. 184 ἄνεφ])] ἄνεώ 8111; ν. Β 828. 
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08 ΤΠ ἸΘοχον: 

χτήμαϑ' ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖχά τε οἴκαδ᾽ ἀγέσϑω" 

οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα χαὶ ὅρχια πιστὰ τάμωμεν."“ 

ὡς ἔφαϑ'" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ Ξ 9 ΠΠΡΣΝ τ 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος" 

»κέχλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο" μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει 
Η ΡῚ ὙᾺ τα , ΜΙ Ἷ " " "δ ϑυμὸν ἐμόν" φρονέω δὲ διαχρινϑήμεναι ἤδη 

᾿Πργεΐους χαὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέτοσϑε 
τ, 5] Β] - 2ὕὔ ὶ ᾿Ὶ ΕΣ Ψ. ὶ [4 2 ΒΡ] - 

εἵνεκ ἐμῆς ἔριδος καὶ ᾿4λεξάνδρου ἕνεχ᾽ ἀρχῆς. 

ἡμέων δ᾽ ὁπποτέρῳ ϑάνατος χαὶ μοῖρα τέτυκται, 

τεϑναίη" ἄλλοι δὲ διακρινϑεῖτε τάχιστα. 
ΡΥ 2 ,7 ΒῚ ο ᾿Ὶ ς ΄ ὶκ Ἶ, οἴσετε δ᾽ ἄρν᾽, ἕτερον λευχὸν ἑτέρην δὲ μέλαιναν, 

Τῇ τε χαὶ ᾿Πελίῳ" 4)ιὶ δ᾽ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον. 
Υ ὑτ τ , ἜΣ. »ἷ Ἀν ἀεῦν - , 
ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ᾽ ὅρκια τάμνῃ 

5] ’ ΒῚ Ψ' ς -“ δι Ξ ,ὔ Α 7 αὐτός, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι, 

μή τις ὑπερβασίῃ 4:τὸς ὅρκια δηλήσηται. 
ε3. ἢ ὶ2 «ς Ψ ᾿) ὶ -" , 2 , μα αἰεὶ δ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέϑονται" 

οἷς δ᾽ ὃ γέρων μετέῃσιν, ἅμα πρόσσω χαὶ ὀπίσσω 
, « Ὁ) »ἤὔ , 2 ΩΣ ὡΝ Ψ {{ λεύσσει, ὅπως ὄχ᾽ ἄριστα μετ᾽ ἀμφοτέροισι γένηται. 

ὡς ἔφαϑ'᾽ οἱ δ᾽ ἐχάρησαν ᾿ἄχαιοί τε Τρῶές τε 
- ω 7 

ἑλπόμενοι παύσεσϑαι ὀιζυροῦ πολέμοιο. 
,ὔ πα ὦ ἣν, ,ἷὕὔ 2 ΝΥ ᾽, 2 .). ἡ Ων Ν χαί δ᾽ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ᾽ ἔβαν αὐτοὶ 
, , »" ) - 2 Ν ε 7, 2 2 ΑΥ̓ ,ὔ τεύχεά τ᾽ ἐξεδύοντο" τὰ μὲν χατέϑεντ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

, 3 , γὴ 7 ἜΑΨΕΞῚ ἊΣ ν » 
πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ᾽ ἣν ἀμφὶς ἄρουρα. 
« ΜῚ ᾿ ,, δεν , »ὕ, 

Εχτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπεν 

99 χεἔχτοσϑε] ἸἰΌγ] (αὰ βιρνα βουῖρίο ἴῃ ΑὉ δ: 86. ΟἸηη68, στέστοισϑε 

τππ8, στέστασϑε ΑΥΙΒΙΆΤΟΙΙΒ. 100 ἀρχῆς] ΠΌΡΙ οὐπὴ ΑΥἸΒίΟΠΟ, ἄτης 

Ζεποάοίαβ; οἷ, Ζ 866. 22 238. 112 παύσεσϑαι] οαϊΐζονα5 δηΐθ Τ,ἃρο- 

οἴῃ (1819), πσαύσασϑαι, ΠΡΥϊ: ν. Οοθοῖ ΜΟΡ. 528 5α. οὐ οἵ. Γ 238. 5060. 

Χ 118. 190. 280, ρτδοίογθα Χ 19. ἱ᾽ 118. 



Τειχοσχοπία: 1" 

καρπαλίμως ἄρνας τὲ φέρειν Π]ρίαμόν τὲ χαλέσσαι. 
ει 

αὐτὰρ ὃ Ταλϑύβιον προΐει χρείων ᾿“γαμέμνων 
-» ΒΡ Ν ,ὕὔ 2 9) ᾽ὕ 2 ᾿] ,ὕὔ 

νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ᾽ ἄργ᾽ ἐκέλευεν 

οἰσέμεναι" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ οὐχ ἀπίϑησ᾽ ᾿Ἱγαμέμνονι δίῳ. 
5 52 , , Ψ 
Ἴρις δ᾽ αὖϑ' “Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἤλϑεν 

εἰδομένη γαλόῳ, ᾿Αντηγορίδαο δάμαρτι, 
" 2 κι ΠΕ ,ὕ τ." , 

τὴν ᾿Αντηγορίδης εἶχε χρείων ᾿Ελιχάων 

“Ἱαοδίκην, Πριάμοιο ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστην. 

τὴν δ᾽ εὗρ᾽ ἐν μεγάρῳ" ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινεν ) 9 ἕν μεγαρῷ" ἢ ὁὲ μὲγ φ 
δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν ἀέϑλους 

Τρώων ϑ'᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾿“χαιῶν χαλχοχιτώγων, 
«' τς [4 ΝΕ «ς ἌΕΡ ὔ 

οὗς ἔϑεν εἵνεκ᾽ ἕπασχον ὑπ “ρηος παλαμάων. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠχέα ᾿[ρις" 
χα Ν Ἔκ ’ὔ ,ὔἸ «! ,ὔ ,, 2 »δεῦρ᾽ ἴϑι, νύμφα φίλη, ἵνα ϑέσχελα ἔργα ἴδηαι 

Τρώων ϑ᾽ ἱπποδάμων χαὶ ᾿χαιῶν χαλχοχιτώνων. 

οἵ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν ᾿ἥρηα 

ἐν πεδίῳ, ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο, 

οἱ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ -- πόλεμος δὲ πέπαυται --- 

ἀσπίσι χεκλιμένοι, πάρα δ᾽ ἔγχεα μαχρὰ πέπηγεν σ᾽ ! ΣΎ ΔΝ ἐξ ΚΣ ἰ 45 “ ᾽ ΉΥ . 

αὐτὰρ ᾿λέξανδρος χαὶ ἀρηίφιλος Μενέλαος 

μαχρῇς ἐγχείῃσι μαχέσσονται περὶ σεῖο" 

τῷ δέ χε νικήσαντι φίλη χεχλήσῃ ἄκοιτις.“ 
ὡς εἰποῦσα ϑεὰ γλυχὺν ἵμερον ἔμβαλε ϑυμῷ 

ἀνδρός τὲ προτέροιο χαὶ ἄστεος ἠδὲ τοχήων. 

αὐτίχα δ᾽ ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀϑόνῃσιν 

ὡρμᾶτ᾽ ἐκ ϑαλάμοιο, τέρεν χατὰ δάχρυ χέουσα, 
οὐχ οἴη" ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἕποντο, 

181 μαχέσσονται] μαχήσονται 1ἰΡν]. 
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αἴϑρη Πιτϑῆος ϑυγάτηρ Κλυμένη τε βοῶπις. 

αἶψα δ᾽ ἔπειϑ' ἵκανον, ὅϑι Σ᾽ χαιαὶ πύλαι ἦσαν. 

οἵ δ᾽ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνϑοον ἠδὲ Θυμοίτην 
“ἹἽάμπον τε Κλυτίον ὃ “Ικετάογά τ᾽ ὄζον Ἄρηος 

Οὐχαλέγων τε χαὶ ᾿ντήνωρ, πεπνυμένω ἄμφω, 

ἥατο δημογέροντες ἐπὶ Σ,χαιῇσι πύλῃσιν, 
“ 7 “ ᾿, 

γήραϊ δὴ πολέμοιο παπαυμένοι, ἀλλ᾽ ἀγορηταὶ 

ἐσϑλοί, τεττίγεσσιν ἐοιχότες, οἵ τὲ χαϑ' ὕλην 

δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσιν" 
» . , ς , τῷ ΟΡ ΕΓῚ ἢ 

τοῖοι ἄρα Ἰρώων ἡγήτορες ἡγντ᾽ ἐπὶ πύργῳ. 

οἱ δ᾽ ὡς οὖν εἴδονϑ᾽ “Βλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν, 

ἦκα πρὸς ἀλλήλους ἔτεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον" 

»οὐ νέμεσις Τρῶας χαὶ ἐυχνήμιδας ᾿ἀχαιοὺς 
-. δὶ9 2) ᾿ Ν ᾿ ᾿ )7ὴ , ὃ 

τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν 

αἰνῶς ἀϑανάτῃσι ϑεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν. 

ἀλλὰ χαὶ ὥς, τοίη περ ἑοῦσ᾽, ἐν νηυσὶ νεέσϑω 

μηδ᾽ ἡμῖν τεχέεσσί τ᾽ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.“ 

ὡς ἄρ᾽ ἔφαν" Πρίαμος δ᾽ “Ελένην ἐχαλέσσατο φωνῇ" 
“ὦ γ - ες - 

δεῦρο πάροιϑ'᾽ ἐλϑοῦσα, φίλον τέχος, ἵζευ ἐμεῖο, 
», ΑΛ ΄, ΄ , , , 

ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τὲ φίλους τε, --- 

οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί ϑεοί γύ μοι αἴτιοί εἰσιν, 

οἵ μοι ἐρώρμησαν πόλεμον πολύδαχρυν ᾿Ἰχαιῶν, --- ͵ ρωρμη “πολὲ͵ πολ ᾷ χ ᾽ 
ὡς χαὶ τόνδ᾽ ἄνδρα πελώριον ἐξονοιμμήνῃς ὡς μοι χαὶ τόνδ᾽ ἄγόρα πελώριον ἐξονομιήνῃς, 

ὃς τις δ᾽ ἐστὶν ᾿χαιὸς ἀνὴρ ἠύς τὲ μέγας τξὲ ταῖς ἣν ᾿ἡχαιὸς ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε. 
ἢ τοι μὲν χεραλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασιν" 

καλὸν δ᾽ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν 
5] 2 “2 ὔ - Ἂ-»ὦ Ν Β] ὟΝ ,ὕ - {{ οὐδ᾽ οὕτω γεραρόν" βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικεν. 

149 ἥατο] εἵατο 1100} (εἴατο ΟΠ). 103 ἴδῃ] ἔδης Ραπεὶ. 



Τειχοσχοπία: [Γ΄ 

τὸν δ᾽ “Ελένη μύϑοισιν ἀμείβετο δῖα γυναικῶν" 

»αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι, φίλε ἑκυρέ, δεινός τε" 
ς "ὕ, , , «ὃ ὦ , Ε ,ὕ -" ὡς ὄφελεν ϑάνατός μοι ἁδεῖν χακός, ὁππότε δεῦρο 
ς “" ἱ « ’ [2 - 

υἱέι σῷ ἑπόμην, ϑάλαμον γγνωτούς τὲ λιποῦσα 

παῖδά τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλιχίην ἐρατεινήν. 
" . “2 2 2 ) , ν αὐ , , 

ἀλλὰ τὰ γ᾽ οὐχ ἐγένοντο" τὸ χαὶ κλαίουσα τέτηκα. 

τοῦτο δέ τοι ἐρέω, δ μ᾽ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς" 
ἘΞ γ ᾿Α͂ τὸ ΤΙΝ , ἘΡΙ , οὗτός γ᾽ ᾿Ἵτρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿“γαμέμνων, 

ἀμφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαϑὸς χρατερός τ᾽ αἰχμητής" 

δαὴρ αὖτ᾽ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἰ ποτ᾽ ἔην γε." 
«ει ’ ᾿ ἯΙ) ς , ΕῚ , ,ὕ 

ὡς φάτο" τὸν δ᾽ ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε" 
ἌΨ;, , 2 .» , ᾿ ἔν 

οὐ μάχαρ ᾿4Ἵτρεΐδη, μοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον, 
πὸ Ὁ ᾿ ν ὶ ΄ - 2 - 
ἢ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδιιήατο χοῦροι ᾿Αχαιῶν. 

ἤδη χαὶ Φρυγίην εἰσήλυϑον ἀμπελόεσσαν, 

ἔἕγϑα ἴδον πλείστους «ρ»ούγας ἀνέρας αἰολοπώλους, 

λαοὺς ᾿Οτρῆος καὶ Μυγδόνος ἀντιϑέοιο, 

οἵ ῥὰ τότ᾽ ἐστρατάοντο παρ᾽ ὄχϑας Σαγγαρίοιο" 

χαὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχϑην 
, -“ [4] ψ" 5. 2 φ“» 2 , ᾿ 
ἤματι τῷ, ὅτε τ᾿ ἦλϑον ᾿“μαζόνες ἀντιάνειραι 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ τόσοι ἦσαν, ὅσοι ἑλίκωπες ᾿Αχαιοί."“ 
, ἜΣ Ὁ ὶ - » ἊΝ ΨΚ ἊΝ ΔΕ ΓΕ δεύτερον αὐτ᾽ Οδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν᾽ ὃ γεραιός 

. εἰσι ἄ Ξ ᾿ ΄ δ ΄λ 7: «! δσὸ᾽ σ᾽ ΓΑΡΟΣ 
:: γε μοι χαὶ τόνδε, φίλον τέκος, ὅς τις δὸ᾽ ἐστίν 

μείων μὲν χεφαλῇ 4γαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο, 

εὐρύτερος δ᾽ ὥμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσϑαι. 

τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ, 

αὐτὸς δὲ χτίλος ὡς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν" 

181 ἐστρατάοντο) ἐστρατόωντο ἸἰὈνἸ, ἐστρατόοντο (ιν Ἰδύ; οἵ, ρΡαθῖ, 

Π 5. Ὁ, ΠΗ, 4. 

{1 

1τὃ 

180 

188 

190 



11 

200 

20ὃ 

210 

2 17: Τειχοσχοπία 

γργειῷ μιν ἐγώ γε ἐίσχω πηγεσιμάλλῳ δ ὑπ " 7 ἤγξοι ἐπέζησε 

ὅς τ᾽ ὀίων μέγα πῶυ διέρχεται ἀργεννάων." 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειϑ᾽ ᾿Ελένη Διὸς ἐχγεγαυϊα" 

»οὗτος δ᾽ αὖ “αερτιάδης πολύμητις ᾿ Οδυσσεύς, 
[4] Ἕ 2 ὶ 7 2 ,ὔ -“ 3 ’ ὃς τράφη ἐν δήμῳ ᾿Ιϑάκης χραγαῆς περ ἐούσης 

εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά.“ 
. γ πε Ὁ , , ᾽ , .ὕ 5 τὴν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿«ντήγωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

»"ὐ γύναι, ἡ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔξισιξο" 

ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ᾽ ἤλυϑε δῖος ᾽Οδυσσεὺς 

σεῦ ἕνεκ᾽ ἀγγελίης σὺν ἀρηιφίλῳ Μενελάῳ" 

τοὺς δ᾽ ἐγὼ ἐξείνισσα χαὶ ἐν μεγάροισι φίλησα, 

ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην χαὶ μήδεα πυκνά. 
Β] δ, ἫΝ ὅ Ἂ , 3) 2 , 27 ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχϑεν, 

’ χ Ί. ,ὔ ς 7, 2 , »ὕ 

στάντων μὲν Μ]Ιενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὥμους, 

ἄμφω δ᾽ ἑζομένω γεραρώτερος ἦεν ᾿Οδυσσεύς. 

ἀλλ ὅτε δὴ μύϑους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον, 

ἢ τοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευεξν, 

παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυϑος 

οὐ δ᾽ ἀφαμαρτοεπής" ἢ χαὶ γένει ὕστερος ἦεν. 

ἀλλ᾿ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν ᾿Οδυσσεύς, 

στάσχεν ὑπαὶ δὲ ἴδεσχε χατὰ χϑογὸς ὄμματα πήξας, 

σχῆπτρον δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπρηγὲς ἐνώμα, 
2 2 5) Χ 7 Ψ... 0) “. Ν Β] , 

ἀλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔχεσχεν, ἀΐδρεὶ φωτὶ ἐοικώς 

φαίης κεν ζάκοτόν τέ τιν᾽ ἔμμεναι ἄφρονά τ᾽ αὔτως. 

206 σεῦ] 101], σῆς ΖοποάοίιΒ. ἀγγελίης] 1 ν], ἀγγελίην Θοπίθοις 

ΒΟΠΙΘΥ 60115ἴ0 “4 140: 564 οἵ, Γ᾽ 100. ξ 10. καὶ 345. τ’ 9954. ἈΠΟ Β6 

παῦθυς Ν᾽ 2ῦ2. Ο 640. 91 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 10γ]; οἷ ν 948. ἢ] ἢ Ραποὶ 
ἴῃ οἷβ Α, δὲ σϑϊααὶ ΠΠὈΥ1; πίνππη 7) ἀπ ἢ Βου] θοπάπιπι οϑβοί, ἀπριαθα ΝΙ- 

ΘΆΠΟΡ ; ἦ ῬΥΪπητ5. Θα]α10 ΒΑΘ] οἰ ῃ. 



Τειχοσχοσπία: Γ 19 

ἀλλ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήϑεος εἴη 

καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν, 

οὐκ ἂν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος" 

οὐ τότε γ᾽ ὧδ᾽ ᾿Οδυσῆος ἀγασσάμεϑ᾽ εἶδος ἰδόντες.“ 

τὸ ἌΝΕΤΩΝ αὐτ᾽ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν᾽ ὃ γεραιός" 

»τείς τ᾽ ἄρ᾽ δδ᾽ ἄλλος ᾿χαιὸς ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε, 

ἔξοχος ᾿4ργείων χεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὥμους;““ 

τὸν δ᾽ “Ελένη τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν" 

οὗτος δ᾽ Αἴας ἐστὶ πελώριος, ἕρκος ᾿ἡχαιῶν. 

᾿᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐνὶ Κρήτεσσι ϑεὸς ὡς 

ἕστηκ᾽, ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέϑονται. 

πολλάχι μεν ξείγισσεν ἀρηίφιλος Μενέλαος 

οἴχῳ ἔν ἡμετέρῳ, ὁπότε Κρήτηϑεν ἵχοιτο. 

γῦν δ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίχωπας “ἀχαιούς, 

οὕς χεν ἐὺ γνοίην καί τ᾽ οὔνομα μυϑησαίμηγ" 

δοιὼ δ᾽ οὐ δύναμαι ἰδέειν χοσιιήτορε λαῶΐγ, 

Κάστορά ϑ'᾽ ἱππόδαμον χαὶ πὺξ ἀγαϑὸν ΠΙολυδεύχη 

αὐτοχασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ. 

ἢ οὐχ ἑσπέσϑην “1αχεδαίμονος ἐξ ἐρατειγῆς, 

ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ᾽ ἔνι ποντοπόροισιν, 
γῦν αὖτ᾽ οὐχ ἐϑέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν, 

αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽, ἅ μοι ἔστιν." 

ὡς φάτο" τοὺς δ᾽ ἤδη χάτεχεν φυσίζοος αἷα 

ἐν “ακεδαίμονι αὖϑι, φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ. 

221 δὴ ὄττα] 1ἰὈν]; δ᾽ ἃὉ οαϊξουῖθι5. τᾶν ἰπβουίππι (6]Ονθυπηΐ 

ΒΟΚΚον 3, Παθηΐζθι", [ἃ ΠΟ 6, 811]. 298 ᾿Οδυσῆι] ᾿Οδυσῆί γ᾽ ̓ ἰρυὶ; 

ῦλοί. 8 4,1,1. 294] βριυσῖπτῃ ἱπα!οαπὲ Βομί ον, ΒΘ ΚΚον 5, Ενϊθα- 

ἰδοπᾶθυ Ἀπ]. Ηομ. Ρ. 414. 281 Πολυδεύχη] Πολυδεύχην Ο οἵ πιππ8 
ΘΧ ἀρίθυϊουθπ5, ΠΠολυδεύχεα το Πα]. 944 φίλῃ] 10ν], ξῇ Δεποάοίιβ. 

ΠῚ 

τῷ ῷϑ σι 

240 



ιθ σι Όι 

τῷ σ» φι 

14 Τ: “Ορκοι 

χήρυχες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ ϑεῶν φέρον ὅρχια πιστά, 
»ἶἷἤ ἐν, Ν ἣν 5} " Ἂ , ἄρνε δύω χαὶ οἶνον ἐύφρονα, καρπὸν ἀρούρης, 
5) - 2 2 ὔ , ὶχ - νιν λῚ ἀσχῷ ἐν αἰγείῳ" φέρε δὲ χρητῆρα φαειγὸν 

κῆρυξ ᾿Ιδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα. 
»7 ΕῚ , , ΡΣ , ὥτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος ἐπέεσσιν" 

οὔρσεο, “]αομεδοντιάδη" χαλέουσιν ἄριστοι 

Τρώων ϑ᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾿Ἰχαιῶν χαλκοχιτώνων 

ἐς πεδίον καταβῆναι, ἵν᾿ ὅρκια πιστὰ τάμητε. 

αὐτὰρ ᾿Αλέξανδρος χαὶ ἀρηίφιλος Μενέλαος 

μαχρῇς ἐγχείῃσι μαχέσσοντ᾽ ἀμφὶ γυναικί" 

τῷ δέ χε γικήσαγντι γυνὴ χαὶ χτήμαϑ' ἕποιτο, 
Ἔ 19 7, ᾽ὔ ΝΥ [σ᾽ ον ,ὔ 

οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα χαὶ ὅρχια πιστὰ ταμόντες 

γαίοιμεν Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νέονται: 

ργος ἐς Ἱπιπόβοτον χαὶ ᾿χαιίδα καλλιγύναικα." 
εἰ , « δ΄ ΤῈ , ΚΣ ὧν δ 5. τε , 
ὡς φάτο' ῥίγησεν δ᾽ ὁ γέρων, ἐχέλευσε δ᾽ ἑταίροις 

ἵιπους ζευγνύμεναι" τοὶ δ᾽ ὀτραλέως ἐπίϑοντο. 

ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω" 
᾿ δ ἘΝ εῷ Α ΤΩΣ , , πὰρ δέ οἱ ᾿ντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον. 

τὼ δὲ διὰ Σ᾽ χαιῶν πεδίονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους. 

ἀλλ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκοντο μετὰ Τρῶας χαὶ ᾿ἀχαιούς, 

ἐξ τπων ἀποβάντες ἐπὶ χϑόνα πουλυβότειραν 

ἐς μέσσον Τρώων χαὶ ᾿χαιῶν ἐστιχάοντο. 

ἤρν δ᾽ αὐτίχ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων ὥρνυτο δ᾽ αὐτίχ᾽ ἔπειτα ἄνα ἥ γαμέι 
᾽ν 5 5 ὶ ν " ἜΣΘ ΣΝ , 2 ᾿ ἂν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς πολύμητις" ἀτὰρ κήρυκχες ἀγαυοὶ 
[σ᾽ Χ -" ’ Ἄ “ ᾿ “; ὅρκια πιστὰ ϑεῶν σύναγον, χρητῆρι δὲ οἶνον 

μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν ἐφ; ξ ; τ λέριτοξ τ : 

2084 μαχέσσοντ᾽] μαχήσοντ(αι) 1ἰὈν]. 200 ἐστιχάοντο] ἐστι-- 

χόωντο ΠΌΙῚ. 



Θολοι: Γ' 

᾿“τρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, 
ἡ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, 

ἀργῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας" αὐτὰρ ἔπειτα 

χήρυκες Τρώων καὶ ᾿ἡχαιῶν γνεῖμαν ἀρίστοις. 

τοῖσιν δ᾽ ᾿“τρεΐίδης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών᾽ 

»Ζεῦ πάτερ, ᾿]δηϑεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε, 

᾿Πέλιός θ᾽, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ πάντ᾽ ἐπαχούεις, 

χαὶ ποταμοὶ χαὶ γαῖα, χαὶ οἱ ὑπένερϑε καμόντας 

ἀνϑρώπους τίνυσϑε, ὅτις χ᾽ ἑπίορχον ὀμόσσῃ, 

ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ᾽ ὅρχια πιστά. 

εἰ μέν χὲεν δ]εγέλαον ᾿4“λέξανδρος καταπέφγνῃ, 

αὐτὸς ἔπειϑ'᾽ “Βλένην ἐχέτω χαὶ κτήματα πάντα, 

ἡμεῖς δ᾽ ἐν νήεσσι νεώμεϑα ποντοπόροισιν᾽ 

εἰ δέ χ᾽ ᾿Αλέξανδρον χτείνῃ ξανϑὸς Μενέλαος, 

Τρῶας ἔπειϑ᾽ ᾿“Ελένην καὶ χτήματα πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 

τιμὴν δ᾽ ᾿4ργεΐοις ἀποτινέμεν ἥν τιν᾽ ἔοικεν, 

ἢ τε χαὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνϑρώποισι πέληται. 

εἰ δ᾽ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Π|ριάμοιό τε παῖδες 

τίνειν οὐχ ἐϑέλωσιν ᾿“λεξάνδροιο πεσόντος, 

αὐτὰρ ἐγὼ χαὶ ἔπειτα μαχέσσομαι εἵνεχα ποινῆς 

αὖϑι μένων, ἧός κε τέλος πολέμοιο κιχείω.“ 

ἢ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀργῶν τάμε νηλέι χαλχῷ. 

καὶ τοὺς μὲν χατέϑηχεν ἐπὶ χϑονὸς ἀσπαίροντας 

ϑυμοῦ δευομένους" ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός" 

2.18 οἵ] 11Ὀν], αἷὐ ἀπ᾽ τα πίοι οοηϊθοῖς Πθηίζθι" οο]]αίο Τ᾽ 909. 

«Ξ σι 

319 τίνυσϑε] τίν(ν)υσϑον 100] οἴπη Ζθποάοίο οἱ Αὐβίδγοο, ε βιρτὰ 

ΒΟ ΠῚ ἴῃ πιη0 ὁχ ἀθίθυ ον π5: ν. ρυδϑῦ, 8. 4,1, 1 οἱ οἷ, Τ᾽ 200. 

590 μαχέσσομαι) ἀπο ΠΡ], μαχέσομαι πππ5, μαχήσομαι γο]ϊατι. 

291 ἡός 18] εἴως χε 1101], εἴσοχξ ᾿Π1|8. 

ΠῚ 

21 

280 

28 

290 



τὸ ΤΙ Θρχοι. 

ΠῚ οἶνον δ᾽ ἐκ χρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν 
2ὔ . 2 ,ὔ »" ΡΒ] » 290 ἔχχεον ἠδ᾽ εὔχοντο ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν. 

ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ᾿“χαιῶν τε Τρώων τε" 

Ζεῦ κύδιστε μέγιστε χαὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι, 

ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήγειαν, 

800 ὧδέ σφ᾽ ἐγκέφαλος χαμάδις δέοι ὡς ὅδε οἶνος, 

αὐτῶν καὶ τεχέων, ἄλοχοι δ᾽ ἄλλοισι δαμεῖεν." 
«ει ,ἦὕ ) ΡῚ »ἷὕ ε 2 ’ὔ , ὡς ἔφαν" οὐ δ᾽ ἄρα πώς σφιν ἐπεχραίαινε Κρονίων. 

τοῖσι δὲ Ζαρδανίδης ΠΙ|ρίαμος μετὰ μῦϑον ἕεισιεν" 
, Ἅ “" ᾿ 2 ’ ὶ 2 ἊΨ» 

»κέχλυτέ μευ, Τρῶες χαὶ ἐυχνήμιδες ᾿“'χαιοί" 

805. ἢ τοι ἐγὼν εἶμι προτὶ ἤϊλιον ἠνεμόεσσαν 

ἄψ, ἐπεὶ οὔ πως τλήσομ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ὁρᾶσϑαι 

μαρνάμενον φίλον υἱὸν ἀρηιφίλῳ Μενελάῳ. 

Ζεὺς μέν που τό γε οἷδε καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι, 
[ς , ’ ,ὔ , 2 , ἐξ ὁπποτέρῳ ϑανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν. 

5 τς: Δ. ὶ 7 .ὕὔ , 5 ΄ 
810 ἢ θὰ; Καὶ 8 δίφρον ἄρνας ϑέτο ἰσόϑεος φώς, 

᾿}} ) ΡΣ 3 Ρ, 2 2 “᾿ Ἁ 1 «ς ΄, " ἐ" ᾿ ᾿Ξ 

ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔβαιν᾽ αὐτός, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω 

πὰρ δέ οἱ ᾿Αντήνωρ περιχαλλέα βήσετο δίφρον. 
᾿ς. ἊΝ 2)... ΒΥ ᾿ ΡΥ 2 ὔ τὼ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπογέοντο" 

ἽἝχτωρ δὲ Π|ριάμοιο πάις καὶ δῖος ᾿Οδυσσεὺς 

815 χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα 
,, 2 , ,ὔ “: ,ὔ «ς ’, 

χλήρους εν χυνέἕέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, 

ὁππότερος δὴ πρόσϑεν ἀφείη χάλκεον ἔγχο ᾿ 05 ππ ὶ φέξη χαλᾷ 7χος- 
Ν 12 Ὶ Τὰ "“" ΜῚ »" Β] ᾿, ᾿ λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, ϑεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον 

290 ἀφυσσόμενοι] ποῖ ἴῃ οἷ5 (α βιιριδ ΒΟΡΙΡίΟ) Α οἴππ ΑΥΙβέαρο ο, 

ἀφυσσάμενοι, οοἰον!; οἵ, Καὶ ὅ1τ9. ἱΡ 290. 802 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ Πρεϊ. 

Ἔσπώς σφι») ττώ σφιν ἸΡΥ1; οἷ. Β' 419. 800 οὔ στως] ΘαἸζο 65 δηΐθ 

Πονπΐππη, οὔ στ ὁοα]ο65 οἱ δα! οηθβ ΕἸοΡηίηδ (1488) οὐ ΑἸαϊπα ΡΥ πηὰ 

(1504). 



Πάριδος χαὶ Π]ενελάου μονομαχία: 1 {7 

ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ᾿χαιῶν τε Ἰρώων τε" ΠῚ 

»Ζεῦ πάτερ, ᾿]δηϑεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε, 820 
ς ; »ἢἷὕ 2 } ᾽, »“κ{ς ὁππότερος τάδε ἔργα μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔϑηκεν, 

τὸν δὸς ἀποφϑίμενον δῦναι δόμον Ἄιδος εἴσω, 

ἡμῖν δ᾽ αὖ φιλότητα χαὶ ὅρκια πιστὰ γενέσϑεαι."" 

ὡς ἄρ᾽ ἔφαν" πάλλεν δὲ μέγας κορυϑαίολος “Εχτωρ 

ἂν ὁράων, Πάριος δὲ ϑοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν. 895 
« ᾿ »ὕ Ἄν (ἢ Χ , γε Ἔκ τὰν 

οἱ μὲν ἔπειϑ'᾽ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἐχάστῳ 

ἵπποι ἀερσίποδες χαὶ ποιχίλα τεύχε᾽ ἔχειτο" 
2 Ν [σὲ 2 ᾿) 2 », » Δ Ἷ, ,Ν 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ 

δῖος ᾿“λέξανδρος, ᾿Βλένης πόσις ἠυκόμοιο. 

χνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ χγήμῃσιν ἔϑηκεν 880 

καλάς, ἀφγυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 

δεύτερον αὖ ϑώρηχα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν 
οἷο κασιγνήτοιο “υχάονος, ἥρμοσε δ᾽ αὐτῷ. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 

χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάχος μέγα τὲ στιβαρόν τε" 886 
᾿ ᾿ Ὁ, δὲ 5 , , γ » χρατὶ δ᾽ ἔπ᾽ ἰφρϑίμῳ κυνέην εὔτυχτον ἔϑηκεν 

ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος χκαϑύπερϑεν ἔνευεν" 
« 2 » 2 εὐ ᾿Ξ ’ 2 ᾽ὔ 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ᾽ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. 

ὡς δ᾽ αὔτως Μενέλαος ἀρήιος ἔντε᾽ ἔδυνεν. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑχάτερϑεν ὁμίλου ϑωρήχϑησαν, 840 
ἐς μέσσον Τρώων καὶ ᾿“χαιῶν ἐστιχάοντο 

δεινὸν δερχόμενοι" ϑάμβος δ᾽ ἔχεν εἰσοράοντας 

Τρῶάς ϑ᾽ ἱπποδάμους καὶ ἐυχνήμιδας ᾿“'χαιούς. 

820 δράων]) ὁρόων 1101]. 820 ἑχάστῳ] |1Πν], ἑχάστου Ανϊδίαν- 

ΘΠ. 841 ἐστιχάοντο) ἐστιχόωντο 1100]. 842 εἰσοράοντας] εἰσ- 

ορόωντας 1101]. 



τὃ Γ: Πάριδος χαὶ Πενελάου 

1Π καί ῥ᾽ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ 

845 σείοντ᾽ ἐγχείας, ἀλλήλοισιν χοτέοντε. 
" ἡ Ὁ , Ἷ ΣΙ Ἷ ΞΕ ΡΥ) 

πρόσϑε δ᾽ ᾿“λέξαγδρος προΐει δολιχόσχιον ἔγχος 

χαὶ βάλεν ᾿Ατρεΐδαο χατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην" 

οὐ δ᾽ ἔρρηξεν γαλχός, ἀνεγνάμῳφϑη δέ οἱ αἰχμὴ υ ΘΟΉ ΘΕ ΧΘΡΕΘΘΣ ΠΡ ΒΟ χμῆ 
ἀσπίδ᾽ ἔνι χρατερῇ. ὃ δὲ δεύτερος ὥρνυτο χαλχῷ 

860 “τρεΐδης Μενέλαος, ἐπευξάμενος 4΄ὶ πατρί" 

»Ζεῦ ἄνα, δὸς τίσασϑαι ὃ μὲ πρότερος κάκ᾽ ἔοργεν, 
δι- ἘΠ 2 “ἢ ν ἘΞ ΝΕ: ΘΕΟῚ ι , 
δῖον ᾿“λέξανδρον, χαὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον, 

ὄφρα τις ἐρρίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνϑρώπων 

ξεινοδόχον χαχὰ ῥέξαι, ὅ χεν φιλότητα παράσχῃ.“ 

8 ἢ ῥα, χαὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος 

χαὶ βάλε Π|ριαμίδαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην. 
ἜΑ Χ ᾿ , δὶ 51 - », 2) διὰ μὲν ἀσπίδος ἠλϑὲ φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος 

καὶ διὰ ϑώρηχος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο" 

ἀντιχρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα 
Ρ᾿ ει ΡΜ Ὁ) , ᾿" 2 ’ - , 

800 ἔγχος, ὃ δ᾽ ἐχλίνϑη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 
2 .". δὶ ΝΎ Ἂ ,ὔ Σ 5] , ᾿“τρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον 

πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυϑος φάλον" ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ 
ν ι 

τριχϑά τὲ καὶ τετραχϑὰ διατρυφὲν ἔχπεσε χειρός. 

᾿τρεΐδης δ᾽ ᾧμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν" 

86 Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο ϑεῶν ὀλοώτερος ἄλλος. 

ἢ τ᾽ ἐφάμην τίσεσϑαι ᾿Αλέξανδρον χκαχότητος" 
- ὶ 7 2 ,ὔ }, , 2 ,ὔ 2 γῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος 

ἠίχϑη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ᾽ ἔβαλόν μιν." 

848 οὐ δ οὐδ᾽ 101]. 849 ἀσπίδ᾽ ἔνι] ΒοΙκον; ἀσπίδι ἐν ΤΠΌνῚ 
ορίϊμηϊ, ἀστοί δ(ι) ἐνὶ ναποὶ. Οἷ, Η 212. Ρ 45. 824. 8552 δάμασσον) 

ΠΡ], δαμῆναι ΑΥἸΒίΔΡΟΠΙΒ. 866 τίσεσϑαι] τίσασϑαι. Ἰἰοτϊ, οοΥτοχὶς 

Οὐροῖ. ΟἿ 1.28. 119. 



, ν 

μονομαχία: 

ἢ, καὶ ἐπαΐξας χκόρυϑος λάβεν ἱτιποδασείης, 

ἕλκε δ᾽ ἐπιστρέψας μετ᾽ ἐυκνήμιδας ᾿“χαιούς" 
»ὕ , ’ὔ «ς Ν ς Ν ς Χ ι , 

ἄγχε δέ μιν πολύχεστος ἱμιὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν, 

ὅς οἱ ὑπ᾽ ἀνϑερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης. 

καί νύ χεν εἴρυσσέν τε χαὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 
ΡῚ Ἁ 335. ᾿Ὶ ᾿ ’ ᾿Ὶ , 7 ὶ 7 εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿ἀφροσδίτη, 

ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἰφι κταμένοιο" 

κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ᾽ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ. 
Ἁ δ ΡΒ 2 [σὲ } » ’ὔ 2 ἈΝ τὴν μὲν ἔπειϑ᾽ ἥρως μετ᾽ ἐυχγήμιδας ᾿“Ιχαιοὺς 

δῖ ἐπιδινήσας, χόμισαν δ᾽ ἐρίηρες ἑταῖροι" 

αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε καταχτάμεναι μεγεαίγων 

ἔγχεϊ χαλκείῳ. τὸν δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ᾿“φροδίτη 

ῥεῖα μάλ᾽ ὥς τὲ ϑεός, ἐχάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ, 

κὰδ δ᾽ εἶσ᾽ ἐν ϑαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι. 
αὐτὴ δ᾽ αὖϑ' “Ἑλένην καλέουσ᾽ ἴε" τὴν δ᾽ ἐχίχανεν 

πύργῳ ἔφ᾽ ὑψηλῷ, περὶ δὲ Τρῳαὶ ἅλις ἦσαν. 
Ν ᾿Ὶ ,ὔ ς -“ ᾿Ὶ , “" χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαβοῦσα, 

γρηὶ δέ μιν ἐικυῖα παλαιγεγέι προσέειπεν 
Ρ) ,ὔ « « ὶ ,ὔ ’, εἰροκόμῳ, ἥ οἱ “ακεδαίμονι ναιεταούσῃ 

ἤσκειν εἴρια χαλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσχεν" 

τῇ μιν ἐεισαμένη προσεφώνεε δὶ ᾿“φροδίτη" 
»δεῦρ᾽ ἴθ᾽" ᾿λέξανδρός σὲ χαλεῖ οἴχόνδε νέεσϑαι 

χείμενος ἔν ϑαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσιν, 

χάλλεί τε στίλβων χαὶ εἵμασιν" οὐδέ κε φαίης 

.-] -“- -- 

980 

990 

881 ναιδταούσῃ] τπι5 ἐοάοχ, ναιδταώσῃ (Θἰ6}]. 888 ἤσχϑει») 

ἤσχει «111; ἤσχειν ΑΥΙΒΙΔΡΟΠ πὶ ΒΟΥ ρ5 1558. αἰοἱς ΠΙάγτηιβ δα ὁ 859. ΟἿ, 

7.10. 891 χείμενος] χεῖνος δ γ᾽ 1ἴθυῖ, δονγοχὶς Ν πος ΒΡῚ. 26 

..192. 



80 ὁ 1: Πάριδος καὶ ἸΠενελάου 

ΠῚ ἀνδρὶ μαχεσσάμεγον τόν γ᾽ ἐλϑέμεν, ἀλλὰ χορόγδε 

ἔρχεσϑ᾽ ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα χαϑίζειν."" 

88ν. ὡς φάτο, τῇ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν" 

καί ῥ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ϑεᾶς περικαλλέα δειρὴν 

στήϑεά ϑ᾽ ἱμερόεντα χαὶ ὄμματα μαρμαίροντα, 

ϑάμβησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

δαιμονίη, τί μὲ ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν; 

100 ἢ πῇ μὲ προτέρω πολίων ἐὺ ναιομενάων 

ἄξεις ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς, 

εἰ τίς τοι χαὶ χεῖϑι φίλος μερόπων ἀνϑρώπων; 

οὕγνεχα δὴ νῦν δῖον ᾿“λέξανδρον Μενέλαος 

γιχκήσας ἐϑέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ᾽ ἄγεσθαι, 

4ο5 τοὔνεχα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης; 

ἦσο παρ᾽ αὐτὸν ἰοῦσα, ϑεῶν δ᾽ ἀπόεικε χελεύϑου, 

μηδ᾽ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας "Ολυμπον, 

ἀλλ᾽ αἰεὶ περὶ χεῖνον ὀΐζυε καί ἕ φύλασσε, 

εἰς ὅ χέ σ᾽ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην. 

4ὸ χεῖσε δ᾽ ἐγὼν οὐχ εἶμι --- νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη --- 

κείνου πορσυγέουσα λέχος" Τρῳαὶ δέ μ᾽ ὀπίσσω 

πᾶσαι μωμήσονται" ἔχω δ᾽ ἄχε ἄκριτα ϑυμῷ.“ 

τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε δῖ ᾿ἀφροδίτη" 

μή μ᾽ ἕρεϑε, σχετλίη, μὴ χωσαμένη σὲ μεϑείω, 

418 τὼς δέ σ᾽ ἀπεχϑήρω ὡς νῦν ἔχπαγλ᾽ ἐφίλησα, 

μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχϑεα λυγρά, 

Τρώων καὶ Δαναῶν" σὺ δέ χεν χαχὸν οἶτον ὄληαι.““ 

598 μαχεσσάμενον) 11ΌΡῚ [ῈΓ6. οἸηπθβ, μαχεσάμενον Ἐπιβία Π π|8, 

μαχησάμενον ἃ. ἐλϑέμιεν] ἐλϑεῖν Ἰυνΐ. 411] βρυσίππι ἱπᾶϊοαΐ 
ΠΟΘ αΘ]6 η. 



μονομαχία: 1" 81 

ὡς ἔφατ᾽ " ἔδδεισεν δ᾽ ᾿Ελένη “Ππὸς ἐχγεγαυῖα, 

βῆὴ δὲ κατασχομένη ἑαγῷ ἀργῆτι φαεινῷ 
-" , ΝᾺ . , Ὁ Ὁ ἿΝ ΕἾ, σιγῇ, πάσας δὲ Τρῳὰς λάϑεν" ἦρχε δὲ δαίμων. 

αἵ δ᾽ ὅτ᾽ ᾿Ἰλεξάνδροιο δόμον περιχαλλέ᾽ ἵχοντο, 

ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα ϑοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο, 

ἢ δ᾽ εἰς ὑψόροφον ϑάλαμον χίε δῖα γυναιχῶν. 
- δ) ὁλ ὶ,ὕ ς - ἂν Δ 2 δ - τῇ δ᾽ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομμειδὴς ᾿φροδίτη 

ἀντί ᾿“λεξάνδροιο ϑεὰ χατέϑηχε φέρουσα" 

ἔνϑα χαϑῖζ᾽ “Ελένη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο 

ὄσσε πάλιν χλίνασα, πόσιν δ᾽ ἠνίπαπε μύϑῳ" 

»ἤλυϑες ἐκ πολέμου; ὡς ὥφελες αὐτόϑ'᾽ ὀλέσϑαι 

ἀνδοὶ δαμεὶς χρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἠξγ. 
ΟὟ ν δλ , 2 ", ἜΝ, ὟΝ , ΨΥ; 
ἢ μὲν δὴ πρίν γ᾽ εὔχε᾽ ἀρηιφίλου Μενελάου 

- ΄͵ Β δὺς δἰ; " ϑέδιον οἵ δα ,ὕ τ ΑΒΕ ὦ σῇ τὲ βίῃ χαὶ χερσὶ χαὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἰναι 

ἀλλ᾽ ἴϑι νῦν προχάλεσσαι ἀρηίφιλον Μενέλαον 

ἐξαῦτις μαχέσασϑαι ἐναντίον. ἀλλά σ᾽ ἐγώ γε 

παύεσϑαι χέλομαι μηδὲ ξανϑῷ ΜΛιενελάῳ 

ἀντίβιον πόλεμον πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσθαι 
7 δέ , Τῆϑδν ΤΣ Ὁ ἀρ ) - ὶ ᾿ ὶ , { ἀφραδέως, μή πως τάχ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς. 

τὴν δὲ Πᾳάρις μύϑοισιν ἀμειβόμενος προσέειτιεγ" 

»ἑή με, γύναι, χαλεποῖσιν ὀνείδεσι ϑυμὸν ἔγιτιτε. 

γῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίχησεν σὺν ᾿“ϑήνῃ, 

κεῖνον δ᾽ αὖτις ἐγώ: πάρα γὰρ ϑεοί εἰσι καὶ ἡμεῖν. 
5] πὴ  σς Ἁ , ἐβ 2 , 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηϑέντε" 

4238 πολέμου: Ἰπέου ΡΟ ἉΓΠΠΟΠΘΙῚ Θ586. ἰπ 6 ΠΘχθναί ΝΊΘΔΠΟΥ. 

480 στολεμιζέμεν] πολεμίζειν 1100]. 480 δαμήῃς ΑΥΙΒίανΟἸι5 (56- 

πη ἅπτη θιηθηαϊομθιῃ ΠΟ ΚΙΚο), δαμασϑῆις Δ, δαμείης γο]ααὶ ΠΡ]. 

Ἠοπιοτὶ ΠΙα5. Υ70]. 1. 0 
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82 Γ: Πάριδος χαὶ Πῆενελάου μονομαχία. 

» , , , 3 ὲ τ᾿ , Ψ Ἐν» ΄ " , 
οὐ γάρ πώ ποτέ μ᾽ ὧδέ γ᾽ ἔρος φρένας ἀμφεχάλυψεν, 

οὐδ᾽ ὅτε σὲ πρῶτον “1ακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς 

ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι γέεσσιγ, 
, δ] ΞῬ ’ ᾿Ψ' Ψ, ΤΩ Α ὮΝ νιν ἢ 

γήσῳ δ᾽ ἐν Κρανάῃ ἐμίγην φιλότητι χαὶ εὐνῇ, 

ὥς σεὸ νῦν ἔραμαι καί μὲ γλυχὺς ἵμερος αἱρεῖ." 
Ὗ ς ᾿ ΞΥ̓ , ὶ , [4 12 [4 Σ ΣΤΡ }ὲ ἢ ῥα, καὶ ἦρχε λέχοσδε χιών" ἅμα δ᾽ εἵπετ᾽ ἄκοιτις. 

τὼ μὲν ἄρ᾽ ἐν τρητοῖσι χατεύνασϑεν λεχέεσσι" 

᾿“τρεΐδης δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίταε ϑηρὶ ἐοιχώς, 

εἴ που ἐσαϑρήσειεν ᾿4λέξανδρον ϑεοειδῆ. 
υ ᾽ » ’ὔ [2 , -" ΡῚ ) 2 

ἀλλ οὔ τις δύνατο Ἰρώων χλειτῶν τ ἐπιχούρων 

δεῖξαι ᾿“λέξανδρον τότ᾽ ἀρηιφίλῳ Μενελάῳ" 
Ἵ ἣ Ἁ Ἄ Ψ. Ὡ »ὕ "ὔ "7 2 ὃ 

οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ᾽ ἔχευϑον ἄν, εἴ τις ἴδοιτο 

σον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχϑετο χηρὶ μιελαίν) γὰρ (Ωγ πῊχ η0ι μέελαιψῇ. 
τοῖσι δὲ καὶ μετέεισιεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿γαμέμνων" 

»κέχλυτέ μευ, Τρῶες χαὶ ἄάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίχουροι" 
, κ διὲκ , Ὁ ΄, , 

γίχη μὲν δὴ φαίνετ᾽ ἀρηιφίλου Μενελάου" 

ὑμεῖς δ᾽ ᾿4ργείην ᾿Βλένην χαὶ χτήμαϑ'᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ 

ἔχδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἥν τιν᾽ ἔοιζχεν, 

ἢ τε χαὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνϑρώποισι πέληται."" 

ὡς ἔφατ᾽ ᾿“τρεΐδης, ἐπὶ δ᾽ ἤνεον ἄλλοι ᾿Αχαιοί. 

442] ἔρος] βϑεπηάιπη Ἐπιβί δ] πππ τ Θδεἐππθη τ] 6556. νἱαϊ ΗΠ υΠΘ, 

ὅρως Ἰἴδεϊ. ΟἿ, ἐξ 994. 81 οἱ γέλος ρταρ, 8 8. 441 ἦρχε] ἄρχε Τἰθυΐ, 
τηπίαν! Βαπθα: ν. απᾶ6. δαποίαν! ΠΘν ΗΘ. 449 ἐφοίταεϊ ἐφοίτα 

(ἐφοῖτα 10) 1ΠΠ0τ]. 180 ϑεοεῖι δῆ] ἄπο ΠΡ], ϑεοειδέα το] απ. 
458 ἔχευϑον ἄν») ἐχεύϑανον Τὶ]: οιποημ δἰίομθιη 40 Ηθυπῖο απ αΐϑηι ἴῃ 

τοχίπτη τθοθρι [πο ηΐΖθι. 459 ἀποτινέμεν) 1100] (οππη ΑΥΙΒ ΔΙ Ό]ΙΟ), 

ἀποτίνετον ζθποδοίμπβ; ἀπιοτίνετε Ὀθη6 οομΐθοῖς ΑΠσθηβ: οἵ, ργαθέ, 5. 4, 
ὩΣ 



ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

ΟΡΚΙΩΝ ΣΥΓΧΥΣΙΣ. “ΤΑ ΜΕΜΝΟΝΟΣ 

ἘΠΙΠΙΑΈΤΙΣΙΕΙΣ:.: 

Οἱ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ χαϑήμενοι ἠγοράοντο 

χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη 

γέχταρ ἐῳγοχόει" τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσιν 

δειδέχατ᾽ ἀλλήλους Τρώων πόλιν εἰσοράοντες. 
- - 

αὐτίχ᾽ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεϑιζέμεν “Ἥρην 
, ᾽ ’ὔ ἩΑΘΆῚ 2 , ΜᾺ χερτομίοις ἐπέεσσι, παραβλήδην ἀγορεύων 

»»Θοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ ϑεάων, 
͵ ἐ Ν 

«. 32 .-» " 2 Ὶ ηῚ " 2 ’ 

Ἤρη τ᾽ ᾿4ργεΐη χαὶ ᾿Ἵλαλχομενηὶς 1“9ήνη. 

ἀλλ᾽ ἢ τοι ταὶ νόσφι χαϑήμεναι εἰσοράουσαι 

τέρπεσϑον" τῷ δ᾽ αὖτε φιλομμειδὴς ᾿ἀφροῤίτη 

αἰεὶ παρμέμβλωχε χαὶ αὐτοῦ χῆρας ἀμύνει, 

χαὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀιόμενον ϑανέεσϑαι. 
2 ἘΠ , ι 2 7ὴ ; , ,". ἀλλ᾽ ἡ τοι νίχη μὲν ἀρηιφίλου Μενελάοι 
ς - Ψ τα , 2 [6] »ἷἢ "" ) ἡμεῖς δὲ φραζώμεϑ᾽, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 

ἤ ῥ᾽ αὐτις πόλεμόν τε χαχὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν 

ὄρσομεν ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι βάλωμεν. 

εὲ δ᾽ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο, 

ἢ τοι μὲν οἰχέοιτο πόλις Πριάμοιο ὄἄναζτος, 

αὖτις δ᾽ ᾿4ργείην “Ελένην Μενέλαος ἄγοιτο."" 

1 ἠγοράοντο] ἠἡγορόωντο 10]. 4 εἰσοράοντες] εἰσορόωντες 
1 ν]. 9 εἰσοράουσαι] εἰσορόωσαι 11Ὀ1]1. 11 αὖ σπτως] ΑΥΙΒΙΔΡ ΟΠ 5, 

αὔτως γε] αὕτως 11Ὀτ] οἰ ΑὙβίορ]απ6. 
6Ἐ 

Ιν 

10 

15 
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ΙΝ ὃὥὡἣς ἔφαϑ᾽" αἵ δ᾽ ἐπέμυξαν ᾿“ϑηναίη τὲ χαὶ Ἥρη" 

51. πλησίαι αἵ γ᾽ ἥσϑην, χαχὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσϑην. 

ἢ τοι ᾿“ϑηναίη ἀκέων ἣν οὐδέ τι εἶπεν, 

σχυζομένη 41:πὸὼ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ἥρει" (ΌςΞ0͵ 1 4 Ζ θι». χολὺθ Ι ΛΞ {3 
[σὲ 17 ΒΡ] ) ὶ - “ὴ )η5 ἃ ,ὔ Ξ 

Ἤρῃ δ᾽ οὐχ ἔχαδε στῆϑος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα 

»αἰγότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; τ ὧι 

πῶς ἐϑέλεις ἅλιον ϑεῖναι πόνον ἠδ᾽ ἀτέλεστον 

ἱδρῶ 8’, ὃν ἵδρωσα μόγῳ; χαμέτην δέ μοι ἵπποι 
» 

᾿αὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τὲ παισίν. 
, 

α 

ἔρδ᾽- ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν ϑεοὶ ἄλλοι.“ 
Ά.. ὶχ  Ὰ 2 ΕΝ “΄ Ξ , Ἑ 2 ω ΞΕ , “ἄς 

30 τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

Θαιμονίη, τί νύ σὲ Πρίαμος ΠΙριάμοιό τε παῖδες 
σ΄’ 

τόσσα χαχὰ ῥέζουσιν, ὅδ᾽ τ᾽ ἀσπερχὲς μεγεαίνεις 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ευκτίμενον πτολίεϑρον; 

εἰ δὲ σύ γ᾽ εἰσελϑοῦσα πύλας καὶ τείχεα μαχρὰ 

856 ὠμὸν βεβρώϑοις Πρίαμον Π|ριάμοιό τὲ παῖδας 

ἄλλους τε Τρῶας, τότε χὲν χόλον ἑξαχέσαιο. 

ἔρξον ὕπως ἐϑέλεις" μὴ τοῦτό γὲ νεῖχος ὀπίσσω 

σοὶ χαὶ ἐμοὶ μέγ᾽ ἕρισμα μετ᾽ ἀμφοτέροισι γένηται, 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὲ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 

40 ὁππότε χὲν χαὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι 

τὴν ἐϑέλω, ὅϑι σοὶ φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασιν, 

μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ᾽ ἐᾶσαι" 

χαὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶχα ἑκὼν ἀέχοντί γε ϑυμῷ. 

αἱ γὰρ ὑπ᾽ ἠελίῳ τε χαὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι 

“5 γαιετάουσι πόληες ἐπιχϑονίων ἀνϑρώπων, 

τάων μοι πέρι χῆρι τιέσχετο λιος ἱρὴ 

41 Ἔσοὶ] τοι 1101, τοὶ τθὰ]6 ΒΆγπθ5 οἐ Ηρθνπθ. 
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χαὶ Πρίαμος καὶ λαὺς ἐυμμελίω 1Π]|ριάμοιο. 

οὐ γάρ μοί ποτὲ βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης, 

λοιβῆς τε χνίσης τε τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.“ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη; 

»»"ἢ τοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες, 

4ργος τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυχήνη" 

τὰς διαπέρσαι, ὅτ᾽ ἄν τοι ἀπέχϑωνται πέρι κῆρι. 

τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσϑ'᾽ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω" 

εἴ πὲρ γὰρ φϑογέω τε χαὶ οὐχ εἰῶ διαπέρσαι, 

οὐχ ἀνύω φϑονέουσ᾽, ἐπεὶ ἡ πολὺ φέρτερός ἐσσι. 

ἀλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν ϑέμεναι πόνον οὐχ ἀτέλεστον" 

χαὶ γὰρ ἐγὼ ϑεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνϑεν ὅϑεν σοί, 

χαί μὲ πρεσβυτάτην τέχετο Κρόνος ἀγχυλομήτης, 

ἀμφότερον, γενεῇ τὲ καὶ οὕνεκα σὴ παράχοιτις 

χέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ᾽ ἀϑανάτοισιν ἀνάσσεις. 

ἀλλ᾽ ἢ τοι μὲν ταῦϑ'᾽ ὑποείξομεν ἀλλήλοισιν, 

σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμοί" ἐπὶ δ᾽ ἕψονται ϑεοὶ ἄλλοι 

ἀϑάνατοι. σὺ δὲ ϑᾶσσον ᾿“ϑηγναίῃ ἐπιτεῖλαι 
ἐλϑεῖν ἐς Τρώων χαὶ ᾿χαιῶν φύλοπιν αἰνήν, 

πειρᾶν δ᾽, ὥς κεν Τρῶες ὑπερχύδαντας ᾿Αχαιοὺς 

ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρχια δηλήσασϑαι." 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε" 

αὐτίχ᾽ ᾿“9ηγναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»αἴψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλϑὲ μετὰ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιούς, 

πειρᾶν δ᾽, ὥς χὲεν Τρῶες ὑπερχύδαντας ᾿Αχαιοὺς 

ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασϑαι." 

ὡς εἰπὼν ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ϑήνηγ" 

βῆ δὲ χατ᾿ Οὐλύμποιο χαρήνων ἀίξασα. 

οἷον δ᾽ ἀστέρα ἧχε Κρόνου πάις ἀγχυλομήτεω, 

φ 5 οι 
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ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέι λαῶν, 

λαμπρόν" τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινϑῆρες ἵενται" 

τῷ ἐικυῖ ἤιξεν ἐπὶ χϑόνα Παλλὰς ᾿“ϑήνη" 

χὰδ δ᾽ ἔϑορ᾽ ἐς μέσσον. ϑόμβος δ᾽ ἔχεν εἰσοράοντας 

Τρῶάς 9’ ἱπποδάμους καὶ ἐυχνήμιδας ᾿ἡχαιούς" 

ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 
, 

"Ὁ 
2 

δ᾽ αὕτις πόλεμός τὲ χαχὸς χαὶ φύλοπις αἰγνὴ 

ἔσσεται: ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι τίϑησιν 

Ζεύς, ὃς τ᾽ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυχται; ““ 

ὡς ἄρα τις εἴπεσχεν ᾿χαιῶν τε Τρώων τε. 

ἣ δ᾽ ἀνδρὶ ἰχέλη Τρώων χατεδύσεϑ᾽ ὅμιλον, 

“]αοδόχῳ ᾿Ἰντηνορίδῃ χρατερῷ αἰχμητῇ τον κ᾿ ἡ ορισῇῃ ἽΝ ν 1 χιητῇ; 
, ὶ 2 ,ὔ ᾿ .» , , Πάνδαρον ἀντίϑεον διζημένη, εἴ που ἐφεύροι. 

εὑρε «“Τυχάονος υἱὸν ἀμύμονά τε χρατερόν τὲ 

ἑσταότ᾽ " ἀμφὶ δέ μιν χρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 

λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ᾿ Αἰσήποιο ῥοάων. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
ΕΝ πο Ὡς , (9. 1 ΠΕΣ [ ὃ .“" 5 »ἢ ῥά νύ μοί τι πίϑοιο, “Πυκάογος υἱὲ ὀαϊΐφρον; 

τλαίης χὲεν ΔΙεγελάῳ ἔτι προέμεν ταχὺν ἰόν" 

πᾶσι δέ χε Τρώεσσι χάριν χαὶ χῦδος ἄροιο, 

ἐχ πάντων δὲ μάλιστα ᾿“λεξάνδρῳ βασιλῆι. 
το - ἊΣ , - ,». 5 5] Ἂν, ἡ ὦ , τοῦ χεν δὴ πάμπρωτα πάρ᾽ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο, 

αἴ χεν ἴδῃ Μενέλαον ἀρήιον ᾿Ἵτρέος υἱὸν 

σῷ βέλει δὁμηϑέντα πυρῆς ἐπιβάντ᾽ ἀλεγεινῆς. 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ὀίστευσον Μενελάου χυδαλίμοιο, 

τ9 εἰσοράοντας) εἰσορόωντας 1100]. 88. 84 ἔσσεται; --- τέ- 
: - Ω Ὑ9 Μ [ὦ 

τυχται;] Ἰη θυ ΟΡ ἈΓΠΟΠ ΘΠ 6556 Ἰη 6] χουν δῦ ΝΊΘΔΠΟΙ. 94 ἔστι στροὲμιεν] 

ΑὙΙβέδνοΠπ|5 (ἰοβέθ ἩθΡΟ Δ Π0), ἐσπτιστροῖμεν ΠΥ]. 
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εὔχεο δ᾽ ᾿πόλλωνι λυχηγενέι κλυτοτόξῳ 

ἀργῶν πρωτογόνων ῥέξειν χλειτὴν ἑχατόμβην 

οἴχαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ ΖΖελείης.““ 

ὡς φάτ᾽ ᾿ϑηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖϑεν. 

αὐτίχ᾽ ἐσύλα τόξον ἐύξοον ἰξάλου αἰγὸς 

ἀγρίου, ὅν δά ποτ᾽ αὐτὸς ὑπὸ στέργοιο τυχήσας 

πέτρης ἐχβαίγοντα, δεδὲγ μένος ἐν προδοκῇσιν, 

βεβλήχει πρὸς στῆϑος, ὃ δ᾽ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ" --- 

τοῦ χέρα ἐκ χεφαλῆς ἑχκαιδεχάδωρα πεφύχει" 
καὶ τὰ μὲν ἀσχήσας χεραοξόος ἤραρε τέχτων, 

πᾶν δ᾽ εὖ λειήνας χρυσῆν ἐπέϑηκε χορώγην" --- 

καὶ τὸ μὲν εὖ χατέϑηχε τανυσσάμενος, ποτὶ γαίῃ 

ἀγχλίνας" πρόσϑεν δὲ σάκη σχέϑον ἐσϑλοὶ ἑταῖροι, 

μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ἀρήιοι υἷες ᾿“χαιῶν, 

πρὶν βλῆσϑαι Μενέλαον ἀρήιον ᾿Ἵτρέος υἱόν. 

αὐτὰρ ὃ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐχ᾽ δ᾽ ἕλετ᾽ ἰὸν 

ἀβλῆτα πτερόεντα, μελαινέων ἕρμ᾽ ὀδυνάων" 

αἶννα δ᾽ ἐπὶ νευρῇ χατεκόσμεε πικρὸν ὀιστόν, 

εὔχετο δ᾽ ᾿“πόλλωνι λυχηγενέι χλυτοτόξῳ 

ἀργῶν πρωτογόνων ῥέξειν χλειτὴν ἑχατόμβην 

οἴχαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ ΖΖελείης. 

ἕλχε δ᾽ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βύόεια" 

γευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυχλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινεν, 

λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ᾽ ἴαχεν, ἄλτο δ᾽ ὀιστὸς 

ὀξυβελὴς χκαϑ' ὅμιλον ἐπιπτέσϑαι μενεαίνων. 

1 
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χόσμιεε) ἴ 65 ΠῸΝ], χατεχόσμει οοἰον. 
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οὐ δὲ σέϑεν, Μενέλαε, ϑεοὶ μάκαρες λελάϑοντο 

ἀϑάνατοι, πρώτη δὲ 4ιὸς ϑυγάτηρ ἀλγελείη, 

ἥ τοι πρόσϑεν στᾶσα βέλος ἐχεπευχὲς ἄμυνεν. 

ἡ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροός, ὡς ὅτε μήτηρ 

παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν, ὅϑ'᾽ ἡδέι λέξεται ὕπνῳ" 
5 ὶ π᾿» 9 , - - - 

αὐτὴ δ᾽ αὐτ᾽ ἴϑυνεν, ὅϑι ζωστῆρος ὀχῆςες 

χρύσειοι σύνεχον χαὶ δισιλόος ἤντετο ϑώρηξ. 
» 1). »» γς ν υ ΄ ᾿ , δ, σὰ ἐν δ᾽ ἔτεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πιχρὸς ὀιστός 
πὶ Ἀ ᾽Χ .» - 5] , ὶ ὶ , 

διὰ μὲν ἀρ ζωστῆρος ελήλατο δαιδαλέοιο 

χαὶ διὰ ϑώρηχος πολυδαιδόάλου ἠρήρειστο 
ΨΕ ΡΕ Ω- ον Ὑ , 2 Ἔ ΠΥ Ὄρος Ξ ἘΣ ΘΝ Ὁ 

μίτρης ὃ’, ἣν ἐφόρει ἕρυμα χρούς, ἕρχος ἀχόντων, 

ἡ οἱ πλεῖστον ἔρυτο" διαπρὸ δὲ εἴσατο χαὶ τῆς. 
γ ΄, Φδο' Ὁ. 55 ᾿ ΕΣ ΤΗΣ : " ΄ ΡΟΣ 
ἀχρότατον δ᾽ ἄρ᾽ ὀιστὸς ἐπέγραψψνε χρόα φωτός 

αὐτίχα δ᾽ ἔρρεεν αἷμα χελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς. 
ς 12 «; Ἕ }] γα. Σ Ἄ ,ὔ ’ 

ὡς δ᾽ ὅτε τίς τ᾽ ἐλέραντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ 

Μηῃονὶς ἠὲ Κάειρα, παρήιον ἕμμεναι Ἱσιπων" --- 

χεῖται δ᾽ ἐν ϑαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο 

ἱπιπῆες φορέειν" βασιλῆι δὲ χεῖται ἄγαλμα, 

ἀμφότερον, χόσμος ϑ᾽ ἵππῳ ἐλατῆρί τε χῦδος" - 

τοῖοί τοι, δίενέλαε, μιάνϑην αἵματι μηροὶ 
5 , - , γ ὶλ Ἁ Ὶ39 ς , 

εὐφυέες χνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ χάλ᾽ ὑπένερϑεν. 
γ , ΟΣ Ε 5 2 .7 ἘΞ .15 τε “:- 5. , 

θοιγῆσεν ὁ αο ἐ7ζιξείτα αναᾶς ἀνδρῶν “γαμέμγνων, 

ὶ 

121 οὐ δὲ) οὐδὲ 1101]. 129 σρρόσϑεν] πρόσϑε γῬϑποὶ; οἵ. ΨΙ͂ 440. 

191 ἐέργῃ} Ῥᾶποὶ ἴῃ οἷβ ἃ, δέργει, οδίουῖ; οἵ. Ρ 2604. 146 μιάν- 

Θ9).}] ΠῸΡῚ ἔθυο οὐηποϑ, μεάνϑεν, μιάνϑη 5μρι. ΑἸ ΡΘηΒίπη 56 οιἔι5. με{-- 

ανϑεν γοβίπ!αί (πνῖπιβ γον}. 113 848, οἷ ππ|6 δανοιβαίπι" Ν ποῖς ΒΡῚ. 

24 γ. 848. ΞΠΏ1165 [Οὐ πὰ 6 Θχβίδηϊ [ἢ {Π{π|15 ΟΡΟΙΠΟΙΒ 1)6]. 198. 124. 128 

διελέγην, ἴῃ 00. 1)6]. 164 ἐστεφανώϑην, ἴῃ ΠΕΙρΡΠΐοο ὙΥῈ, 964 ἀπε- 
λύϑην. 
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ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα χαταρρέον ἐξ ὠτειλῆς" 

ῥίγησεν δὲ χαὶ αὐτὸς ἀρηίφιλος Μενέλαος. 

ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τὲ χαὶ ὄγχους ἐχτὸς ἐόντας, 

ἄψορρόν οἱ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀγέρϑη. 
-» ν ᾿ ,ὔ ,ὔ Ἷ. 3 ,ὔ τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη χρείων ᾿“γαμέμνων, 

χειρὸς ἔχων Μενέλαον --- ἐπεστεγάχοντο δ᾽ ἑταῖροι -" 

»»κρίλε κασίγνητος, ϑάνατόν νύ τοι ὅρκι᾽ ἔταμνγον 

οἷον προστήσας πρὸ ᾿χαιῶν Τρωσὶ μάχεσϑαι, 

ὥς σ᾽ ἔβαλον Τρῶες, χάτα δ᾽ ὅρχια πιστὰ πάτησαν. 

οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρκιον αἷμά τὲ ἀργῶν 

σπονδαί τ᾽ ἄχκρητοι χαὶ δεξιαί, ἧς ἐπέπιϑιμεν" 
εἰ πὲρ γάρ τε καὶ αὐτίχ᾽ ᾿Ολύμπιος οὐχ ἐτέλεσσεν, 

ἐχ δὲ καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τὲ μεγάλῳ ἀπέτισαν 

σὺν σφῇσιν χεφραλῇσι γυναιξί τε χαὶ τεχέεσσιν. 

εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα χατὰ φρένα καὶ χατὰ ϑυμόν" 

ἔσσεται ἡμαρ, ὅτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ "Ἴλιος ἱρὴ 

χαὶ Π|ρίαμος χαὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο" 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰϑέρι ναίων, 

αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμγὴν αἰγίδα πᾶσιν 

τῆσδ᾽ ἀπάτης χοτέων" τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα. 

ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέϑεν ἔσσεται, εὖ Μενέλαε, 
» , Ἀ ’ὔ, ) , ἂν αἴ χε ϑάνῃς χαὶ πότμον ἀναπλήσῃς βιότοιο. 

- ᾽ Β] ᾽ὔ Ξ ὶ7] 2) - (ΑΞ ,ὔ ἈΝ “4 χαί χὲν ἐλέγχιστος πολυδίψιον .410γος ἱκοίμην 
ΡῈ . , ΠΥ ᾿ (ὁ »ὕ αὐτίχα γὰρ μνήσονται ᾿“χαιοὶ πατρίδος αἴης , 

κὰδ δέ χεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν 
2 “΄ ς , , ΠΑΝῚ ,ὔ ΠΡ »ὕ ᾿4ργείην ᾿“ἘΕλένην. σέο δ᾽ ὀστέα πύσει ἄρουρα 

155 χασίγνητος] Ομ θη αν θαυ 65 (οοΠ]αἴο Ζ] 189), χασίγνη τε 

ΠΝ 1601 ἐχ δὲ] ἔχ τε 110ν], οουροχὶς ΒΟΚΚον 5; οἵ. 4 202. ΜΗ͂ 246. 
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χειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ" 

χαί χέ τις ὧδ᾽ ἐρέει Τρώων ὑπερηγορεόντων 

τύμβῳ ἐπιϑρῴσχων Μενελάου χυδαλίμοιο" 

αἴϑ' οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει᾽ ““γαμέμγων, 

ὡς χαὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ᾽ ᾿ἀχαιῶν 

καὶ δὴ ἔβη οἰκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

σὺν χεινῇσιν νηυσί, λιπὼν ἀγαϑὸν Μενέλαον." 

ὥς ποτέ τις ἐρέει" τότε μοι χάγνοι εὐρεῖα χϑών." 

τὸν δ᾽ ἐπιϑαρσύνων προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος" 

οϑάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν ᾿ἡχαιῶν. 

οὐχ ἐν χαιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιϑεν 

εἰρύσατο ζωστήρ τὲ παναίολος ἠδ᾽ ὑπένερϑεν 

ζῶμά τε χαὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες χάμον ἄνδρες.“ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη χρείων ᾿“γαμέμγνων" 

»αἱ γὰρ δὴ οὕτως εἴη, φίλος ὦ Μενέλαε. 

ἕλχος δ᾽ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ᾽ ἐπιϑήσει 

φάρμαχ᾽, ἅ χεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων.“ 

ἢ, χαὶ Ταλϑύβιον ϑεῖον κήρυχα προσηύδα" 

»Ταλϑύρβι,, ὕττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον, 

φῶτ᾽ ᾿σχληπιοῦ υἱὸν ἀμύμονος ἑἰητῆρος, 

ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήιον ᾿Ἵτρέος υἱόν, 

ὅν τις ὀιστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐὺ εἰδὼς 

Τρώων ἢ “Τυχίων, τῷ μὲν χλέος ἄμμι δὲ πένϑος.““ 

ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίϑησεν ἀκούσας, 

βὴ δ᾽ ἰέναι κατὰ λαὸν ᾿χαιῶν χαλχοχιτώγνων 

παπταίνων ἥρωα Μαχάονα. τὸν δ᾽ ἐνόησεν 

ἑσταότ᾽ " ἀμφὶ δέ μιν χρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 

"» , ΔΙῚ ; ν } ᾿Ξ. “. 

19 ᾿4τρέος υἱόν] ἀρχὸν ,4“χαιῶν 8111. 
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λαῶν, οἵ οἱ ἕτοντο Τρίχης ἐξ ἱπποβύτοιο. 
3 “  Ἔ , ,ὕ ,ὔ ἢ . ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

οὖρσ᾽, ᾿σχληπιάδη" καλέει χρείων ᾿“γαμέμγων, 

ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήιον ἀρχὸν ᾿ἡχαιῶν, 

ὅν τις ὀιστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐὺ εἰδὼς 

Τρώων ἢ “1υχκίων, τῷ μὲν χλέος ἄμμι δὲ πένϑος." 

ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν" 

βὰν δ᾽ ἰέναι χαϑ' ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿ἡχαιῶν. 

ἀλλ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον, ὅϑι ξανϑὸς Μεγέλαος 
, ΞῚ ν Ψ ἸΕ ΤῸ , ΌΥΤΎ Ὁ τ » βλήμενος ἦν --- περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀγηγέραϑ'᾽ ὅσσοι ἄριστοι 

χυχλόσ᾽, ὃ δ᾽ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόϑεος φώς ---, 
2 ,ὔ 12 5. - Β) , (ἡ ΒῚ 7 Ξ 

αὐτίχα δ᾽ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλχεν ὀιστόν 

τοῦ δ᾽ ἐξελχομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγχοι. , 

λῦσε δέ οἱ ζωστῆρα παναίολον ἠδ᾽ ὑπένερϑεν 

ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες. 
2 Ν » Α 32) [σι «ς’ 9 »ἤ οἷ 2 ’ αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος, ὅϑ'᾽ ἔμπεσε πιχρὸς ὀιστός, 
ΤῈ ΒΝ ἘΣ , ἌΡ. τ ἀν αν ᾿ς » δὲ Δ αἷμ᾽ ἐχμυζήσας ἔπ᾽ ἄρ᾽ ἤπια φάρμαχα εἰδὼς 

πάσσε, τά οἵ ποτὲ πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων ᾽ 7 σὐαριλην ἜΠΟΣ. Ὁ ΟΘΙΠΕ 
ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον 
φ( ἢ φ “ ῆ “ ἐ- ν ᾽ 

τόφρα δ᾽ ἔπι Τρώων στίχες ἤλυϑον ἀσπιστάων" 
[3 12) ΕΥ̓ ᾿ , ΣΟΥ , ῚΝ , οἱ δ᾽ αὖτις κατὰ τεύχε ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης. 

ἔγϑ᾽ οὐχ ἂν βρίζοντα ἴδοις ᾿1γαμέμνονα δῖον 

οὐδὲ χκαταπτώσσοντ᾽ οὐδ᾽ οὐχ ἐϑέλοντα μάχεσϑαι, 

ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς χυδιάνειραν. 

ὕιπους μὲν γὰρ ἔασε χαὶ ἅρματα ποιχίλα χαλχῷ, 
Ἁ Ἁ 3. “ ᾿] ’ 2 2) , χαὶ τοὺς μὲν ϑεράπων ἀπάνευϑ᾽ ἔχε φυσιάοντας 

205 ἴδῃ] ΠῸΡῚ πιθ]ίονθβ, ἔδης 11]. 918 ξλχεν} πππιβ οαῃ ΑΥ]- 

βίαν. Πο, εἷλχεν (εἵλχεν 10) οοίθυϊ. 221 φυσιάοντας] φυσιόωντας Ἰἰθν]. 
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Εὐρυμέδων υἱὸς Πτολεμαίου Πειραΐδαο, 

τῷ μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε παρισχέμεν, ὁπιπότε χέν μι» 

γυῖα λάβῃ χάματος πολέας διὰ κοιρανέοντα᾽" 

αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν. 

οὺς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων, 

τοὺς μάλα ϑαρσύνεσχε παριστάμενος ἐπέεσσιν" 

»,“ργέιοι, μή πώς τι μεϑίετε ϑούριδος ἀλκῆς" 

οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ᾽ ἀρωγύς, 
ἀλλ᾽ οἱ πὲρ πρότεροι ὑπὲρ ὅρχια δηλήσαντο, 

τῶν ἢ τοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται, 

ἡμεῖς αὐτ᾽ ἀλόχους τὲ φίλας χαὶ νήπια τέχνα 

ἄξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεϑρον ἕλωμεν." 
« Ψ , ΑῚ - ,ὕ 

οὕς τινας αὖ μεϑιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο, 

τοὺς μάλα γειχείεσχε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν" 

»“ργέιοι ἰόμωροι, ἐλέγχεα, οὔ νυ σέβεσϑε; 
’, ) [4 ", , 5 δεῖ, ὁ , τίφϑ᾽ οὕτως ἔστητε τεϑηπότες ἠύτε νεβροί; 
[σφ Εν ον ᾿ Ψ ΡῚ, ΄ ὶ7ὔ , αἵ τ᾽ ἐπεὶ οὖν ἔχαμον πολέος πεδίοιο ϑέουσαι, 

ς - 2 2 Ψ) »ὕὔ ,ὔ Ν ᾿ , 2 ξὰ 

ἑστᾶσ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλχή 

ὡς ὑμεῖς ἔστητε τεϑησότες οὐδὲ μάχεσϑε. 

ἢ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλϑέμεν, ἔνϑα τε νῆες 

εἰρύατ᾽ εὔπρυμνοι πολιῆς ἐπὶ ϑινὶ ϑαλάσσης, 
2 ΠῚ 2 , Ἄν ς , -" τ , εἰζέ 
ὄφρα ἴθητ᾽, αἵ κ᾽ ὕμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων; 

ὡς δ γε χοιραγέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν" 

ἢλϑὲε δ᾽ ἐπὶ Κρήτεσσι χιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. 

284 μή πώς] μήτπτω 1101]. 285 ψευδέσσι] 11ὈγῚ οὐπὰ ΑὐἹ- 
ΒίΑΤΟΠΟ οἱ ῬΡ[ΟΙθπιθ0 Αβοδ]οηϊία, ἱνεύδεσσι ἩΘΙΤΠΔΡΡ Δ5. 942 ἐλέγ- 
χεα] ἐλεγχέες 1100], ΘΟΥΓΟχὶς οο]αΐο Ε 181 ΑἸ πδ; ν. ργϑοῖ, 8. 4, 1, 2. 

248 ἔστητε] (10) 4111 οἵπὴ ῬίοΙθιαθο Αβοδ]οηϊία, ἕστητε Α οἵ τ] αὶ 

οππὶ ΗΟ ληΟ. 946 ἔστητε) Π) οἱ ἅ11Π|, ἕστητε οοίοτϊ. 
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Ὧν ἄν. Ὁ ᾿Ξ; ἢ “ λ. «ἢ " ἃ οἵ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ιδομενῆα δαΐφρονα ϑωρήσσοντο 
᾿] Ἁ Α ] " ,ὔ “᾿ν 2 “ ᾽ “ ’ 

Ἰδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις, συὶ εἴκελος ἀλκήν, 
’, Ψ] "ὔ « , ", ,ὔ 

Μηριόνης δ᾽ ἄρα οἱ πυμάτας ὥτρυνε φάλαγγας. 

τοὺς δὲ ἰδὼν γήϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων, 

αὐτίχα δ᾽ ᾿Ιδομενῆα προσηύδαε μειλιχίοισιν" 

.»». Ἰδομενεῦ, πέρι μέν σὲ τίω Δαναῶν ταχυπώλων 
Ὶ Ἁ ] Ἁ ὔ ΘΛ ). ,ὔ 2 Ἀ 27 ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ᾽ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ 

ἠδ᾽ ἐν δαίϑ᾽, ὅτε πέρ τὲ γερούσιον αἴϑοπα οἶνον 
᾿] 5. « », "ΕΝ ἜΞΞ-- . “: . ᾿“ργείων οἱ ἄριστοι ἐνὶ χρητῆρι χερῶνται 

»ἦὕ [4 εν ),ὴ , Α ,ὔ Ξι ᾿ Ἁ 

εἴ πὲρ γάρ τ ἄλλοι γὲ χάρη χομάοντες αχαιοὶ 

δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 
. 3. τἢ ) , , «“ ᾿ ἮΝ ἢ , 
ἕστηχ ὥς περ ἐμοί, πιέειν ὅτε ϑυμὸς ἀνώγῃ. 
2 .ἈΔΟ, η ΄ ε τε ΄ »γ, Ἐ ἐξ 
αλλ ὄρσευ πόλεμόνο᾽, οἷος πάρος εὔχεαι εἰγαι. 

τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Ιδομεγεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 
2 ."ν δὶ ἢ η δ, 1 Ἁ “, ’ ς - 

»“τρείΐδη, μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος 

ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην χαὶ χατένευσα" 
γ2γ52 2)7ὴ ἢ 2 ’ὔ , ΒῚ ’ὔ 

ἀλλ᾽ ἄλλους ὄτρυνε χάρη χομάοντας ᾿ἡχαιούς, 

ὄφρα τάχιστα μαχώμεϑ'᾽, ἐπεὶ σύν γ᾽ ὅρχκι᾽ ἔχευαν 

Τρῶες. τοῖσιν δ᾽ αὖ ϑάγατος χαὶ χήδε᾽ ὀπίσσω 

ἔσσετ᾽, ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὕρχκια δηλήσαντο.“ 

ὡς ἔφατ᾽" ᾿Ττρεΐδης δὲ παρῴ; γηϑόσυνος χῆ ς ἔφ ᾿Ττρεΐδης δὲ παρῴχετο γηϑόσυνος κῆρ. 

ἦλθε δ᾽ ἐπ᾿ Αἰάντεσσι χιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν" 

τὼ δὲ χορυσσέσϑην, ἅμα δὲ νέφος εὔπετο πεζῶν. 
«ς ΒΥ ν". ΩΣ ᾿ - Ελ, , 2 , ᾽ ᾿ 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπὸ σχοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ 

ἐρχόμενον χατὰ πόντον ὑπὸ ζεφύροιο ἰωῆς" 

550 προσηύδαε] προσηύδα θν] (προσηῖδα 1)... 900 χερῶν- 
, οὐ ἍΠῸ ᾿ ΕῚ ΞΟ ᾿ , 

ται! χέρωνται 1ἸὈν], ΟοΡΓΟχὶς ΒΘΚΙΚΟΥ . 201 χομάοντες] κομόωντες 

ΠΟ]. 308 ἀνώγῃ] ἀνώγει Ῥᾶιοὶ, ἀνώγοι ὁοίουϊ, οονΡοχὶ ΒΒ ΚΚου", 

208 χομάοντας! χομόωντας ἸἰὈνΡῚ (χκομώοντας Ἀ Ὁ). 
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τῷ δέ τ᾽ ἄνευϑεν ἐόντι μελάντερον ἠύτε πίσσα 
,ὔ ᾿] ὟΝ ἢ ’ 27 ὶ 7] , ,ὔ ὰ 

φαίνετ᾽ ἰὸν χατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν 
ΤΕ. ᾿ Ξς ς ’, " 7, - Ε 

ῥίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα --- 

τοῖαι ἅμ᾽ Αἰάντεσσι διοτρεφέων αἰζηῶν 

δήϊον ἐς πόλεμιον πυχιναὶ χίνυντο φάλαγγες 

κυάνεαι, σάχεσίν τε χαὶ ἔγχεσι πεφρρικυῖαι. 
᾿ ἣ ἈΝ ’ὔ ) ιλ ’, 2 ,ὔ 

καὶ τοὺς μὲν γήϑησεν ἰδὼν χρείων ᾿“γαμέμνων 

καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
"ὕὔ δ] 2 ."“ ς “2 

»,Αἱαντ, αργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώγων, 

σφῶι μέν --- οὐ γὰρ ἔοικ᾽ ὀτρυγνέμεν --- οὔ τι χελεύω" 

αὐτὼ γὰρ μάλα λαὺν ἀνώγετον ἰφι μάχεσϑαι. 

αἱ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ χαὶ ᾿΄ϑηναίη καὶ ΄άπολλον, 

τοῖος πᾶσιν ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι γένοιτο" 

τῷ χε τάχ᾽ ἡμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος 

χερσὶν ὕφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τὲ περϑομένη τε." 
« ) ᾿ ᾿ ᾿ , 2 - - δὲ 32. Ὁ 7η:ἢ 
ὡς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλους. 

"ὕὔ{ 3 ΠΡ Τλκ ἘΠ οὐἢ Ἁ ,ὔ Ψ , 

ἔγϑ᾽ ὅ γε Νέστορ᾽ ἕτετμε, λιγὺν Πυλίων ἀγορητήν, 
ει ς , ’ὔ ᾿ 2 , ’ οὺς ἑτάρους στέλλοντα χαὶ ὀτρύνοντα μάχεσϑαι 

ἀμφὶ μέγαν Π]ελάγοντα ᾿Ἵλάστορά τε Χρομίον τε 

αίμονά τὲ χρείοντα Βίαντά τε ποιμένα λαῶν. 

ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν “Ῥιποισιν χαὶ ὄχεσφιν, 

πεζοὺς δ᾽ ἐξόπιϑεν στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσϑλούς, 

ἕρχος ἔμεν πολέμοιο; χαχοὺς δ᾽ ἐς μέσσον ἔλασσεν, 
,, ᾿ 2 » Ω. 2 2 , ΓΞ ὄφρα χαὶ οὐχ ἐϑέλων τις ἀναγχαίῃ πολεμίζοι. 

ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ᾽ ἐπετέλλετο" τοὺς γὰρ ἀγώγει 

σφοὺς ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονέεσϑαι ὁμίλῳ" 

»μηδέ τις ἱπποσύνῃ τὲ καὶ ἠνορέηφι πεποιϑὼς 

οἷος πρόσϑ᾽ ἄλλων μεμάτω Τρώεσσι μάχεσϑαι, 

μηδ᾽ ἀναχωρείτω: ἀλαπαδγότεροι γὰρ ἔσεσϑε. 
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ει δ 7 ᾿ γ . γ κ᾿ Φ ) , «" δ᾽ Ὁ) Ω9 τ΄ 

ὃς δέ κ᾿ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ᾽ ἅἄρμαϑ' ἵκηται, 

ἔγχει ὀρεξάσϑω, ἐπεὶ ἡ πολὺ φέρτερον οὕτω. 

ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλιας καὶ τείχε᾽ ἐπόρϑευν, 

τόνδε νόον χαὶ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔχοντες.“ 
«ι [ ᾽, » ,ὔ ,ὔ "ΤΑῚ “5.4 

ὡς ὁ γέρων ὥτρυνε πᾶλαι πολέμων εὑ εἰδώς. 
Ἁ 8, ᾿ ͵ ἀδοιν ᾽ὔ ) ,ὔ 

καὶ τὸν μὲν γήϑησεν ἰδὼν χρείων ᾿“γαμέμνων 

χαί μιν φωνήσας ἕπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»»ὦ γέρον, εἴϑ᾽, ὡς ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν, 

ὥς τοι γούναϑ᾽ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη. 
2 , “Ὁ ’ « ᾿, «ς » ᾽; 

ἀλλά σὲ γῆρας τείρει ὁμοίιον" ὡς ὄφελέν τις 

ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ χουροτέροισι μετεῖναι.“ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα 1 ἐρήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
2 .“" 3 , 2 Α ΒῚ ὴ Ἅ } ᾿Ξ 

»Α“τρεΐδη, μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐϑέλοιμι χαὶ αὐτὸς 
[4] » 6 «"’ ὶω ] ,ὔ ,ὔ 

ὡς ἔμεν, ὡς ὅτε δῖον ᾿Βρευϑαλίωνα χατέκταν. 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα ϑεοὶ δόσαν ἀνϑροώποισιν" 

δἰ τότε χοῦρος ἔα, νῦν αὐτέ μὲ γῆρας ὀπάζει. 

ἀλλὰ καὶ ὡς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ χελεύσω 

βουλῇ χαὶ μύϑοισι" τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων. 
ΡῚ Ά, ᾿ ἢ Ἂ): ͵ [4 ) -» 

αἰχμὰς δ᾽ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο 

ὁπλότεροι γεγάασι πεποίϑασίν τὲ βίηφιν." 

ὡς ἔφατ᾽ " ̓“τρεΐδης δὲ παρῴχετο γηϑόσυνος κὴρ. 

εὑρ᾽ υἱὸν Π]ετεῶο Μίιενεσϑῆα πλήξισιπον 

ἑσταότ᾽ " ἀμφὶ δ᾽ ᾿ϑηναῖοι, μήστωρες ἀυτῆς. 

αὐτὰρ ὃ πλησίον ἑστήχει πολύμητις ᾿Οδυσσεύς, 

σὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐχ ἀλαπαδγαὶ 

508 ἐπόρϑευν] ἐπόρϑουν φμ]ονίαιιο, ἐστόρϑεον Α οἱ “ΤΟ Ἡ] οἰ ἃ μτι8. 

918 τοι] ΠΠῸΡῚ ΡΠ αν τη] οἱ ορίμ!, χδν πιο, γδ τιηπι5. ΟἿ, Ζ] 98 (-- Η 48). 

4 888..0 45. Τ΄ 391. ἱ᾿ 151. γ 381; βοᾷ ν. οἰΐαπι Ε 808. 
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ἕστασαν" οὐ γάρ πώ σφιν ἀχούετο λαὸς ἀυτῆς, 

ἀλλὰ νέον συγνορινγνόμεγαι χκίνυντο φάλαγγες 

Τρώων ἱπποδάμων χαὶ ᾿Ἰχαιῶν" οἱ δὲ μένοντες 
4}. «ς Ἂ ,ὔ 2 - 27) 2 μὴ Ἁ 

ἕστασαν, ὑππότε πύργος ““χαιῶν ἄλλος ἐπελϑὼν 

Τρώων ὁρμήσειε χαὶ ἄρξειαν πολέμοιο. 

τοὺς δὲ ἰδὼν νείχεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν “γαμέμνων 
, ᾽ », Ἷ ΑῈΥΨΟΣ χαί σφεας φωγήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

»»ὦ υἱὸς Πετεῶο διοτρεφέος βασιλῆος, 

χαὶ σύ, χακοῖσι δόλοισι χεχασμένε, χερδαλεόφρον, 
», , 2 , , .}) 2,)ὴ τίπτε χαταπτώσσοντες ἀφέστατε, μίμνετε δ᾽ ἄλλους; 

σφῶιν μέν τ᾽ ἑπέοιχε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας 

ἑστάμεν ἠδὲ μάχης χαυστείρης ἀντιβολῆσαι" 
, ᾿ 2 2 γῶν . - 

πρώτω γὰρ χαλέοντος ἀχουάζεσθϑον ἐμεῖο, 

ὁπιπότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζωμεν ᾿αχαιοί. 

ἔνϑα φίλ᾽ ὀπταλέα χρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλα 

οἴνου πιγέμεγναι μελιηδέος, ὄφρ᾽ ἐϑέλητον" 

ῦν δὲ φίλως χ᾽ ὁράοιτε, χαὶ εἰ δέκα πύργοι ᾿“χαιῶν γ φίλως χ᾽ ὁράοιτε, αὶ α πύργ χ 
Ἂς , , Α , “7 Ε ΒΥ 

ὑμείων προπάροιϑε μαχοίατο νηλέι χαλκῷ. 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

᾿Πτρείδη, ποῖόν σὲ ἔπ ὑγεν ἕρκος ὀδόντων; »»“Ἱτρεΐδη, ποῖόν σὲ ἕτος φύγεν ἕρχος τῶν; 
- ὶἉ Ἁ ᾽ὔ , «ς ΕΚ 5 "" πῶς δὴ φὴς πολέμοιο μεϑιέμεν; ὁὅππότ᾽ ᾿Α'χαιοὶ 

᾿ »ὕ Ἄ ὦ Ὁ δὲ Β] , 2 Ὡ "ἷ᾿ Τρωσὶν ἔφ᾽ ἱιποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἤρηα, 

ὄψεαι, ἢν ἐϑέλῃσθα χαὶ αἵ χέν τοι τὰ μεμήλῃ; 

558 υἱὸς] υἱὲ Π|0ν], σονΡοχῖ Βάρπθ5 (1 111} οὐ ἄθππο ΑἸμθη5 ΡΠ]0]. 

4 (1849) Ρ. 598; ν. ρνϑδΐ. 1. 8. 6, 1, 8. 548 χαλέοντος] χαὶ δαιτὸς 
1100}, ὁουγοχ τς Νάποκ Ἠθιη. 19 (1811). 898 56. 844 ἐφοτιλίζωμε") 

Δ, ἐφοτιλίζομεν τιπ5, ἐφοτελίζοιμεν γϑ] αὶ 1100]. 841 ὁράοιτεϊ) ὁρό- 

ῳτὲ (, δὁρόωτε ὁοίοι]. 951 φὴς] ποηημ}}1, φῆς Π), φὴς ΔΟ 811. 



᾿2γαμέμνονος ἐπιπώλησις: Ζί οἵ 

Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα 

Τρώων ἱπποδάμων. σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀνεμώλια βάζεις." 
δ ΡῚ ΡῚ ,’ὔ , , 3 ,ὔ 

τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη χρείων ᾿“γαμέμνων, 
«ς “ , , ᾿] [σὲ , “ 

ὡς γνῶ χωομένοιο" πάλιν δ᾽ ὅ᾽ γε λάζετο μῦϑον" 

»Θδιογενὲς “Ἰαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

οὔτε σὲ νεικείω περιούσιον οὔτε χελεύω" 

οἶδα γάρ, ὥς τοι ϑυμὸς ἐνὲ στήϑεσσι φίλοισιν 

ἤπια δήνεα οἶδε: τὰ γὰρ φρονέεις ἅ τ᾽ ἐγώ περ. 

ἀλλ᾽ ἴϑι, ταῦτα δ᾽ ὄπισϑεν ἀρεσσόμεϑ', εἴ τι χαχὸν νῦν 

εἴρηται" τὰ δὲ πάντα ϑεοὶ μεταμώνια ϑεῖεν."" 
«ει Ρ] Ἁ Ἁ Ἁ ᾽ὔ 5} “ - ΜῚ 2 »7 

ὡς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλους. 

εὗρε δὲ Τυδέος υἱὸν ὑπέρϑυμον Διομήδη 

ἑσταότ᾽ ἔν ϑ᾽ ὕτποισι χαὶ ἅρμασι χολλητοῖσιν" 

πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σ ϑένελος Καπανήιος υἱός. 
Ἁ Ἀ ᾿Ὶ ,ὔ 2 Ἁ ,ὔ 2 ὔ 

χαὶ τὸν μὲν γείχεσσεν ἰδὼν χρείων ᾿“γαμέμνων 
’ , »ἷἤὕ , ΞΘ" 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
ὥ τ᾽ δέ «ν᾿ δ .» τὶς δά 

»ὦὁ μοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο, 

τί πτώσσεις, τί δ᾽ ὀπιπεύεις πολέμοιο γεφύρας; 

οὐ μὲν Τυδέι γ᾽ ὧδε φίλον πτωσχαζέμεν ἦεν, 

ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηίοισι μάχεσθαι, 

ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον" οὐ γὰρ ἐγώ γε 

ἤντησ᾽ οὐδὲ ἴδον" πέρι δ᾽ ἄλλων φασὶ γενέσϑαι. 

ἢ τοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλϑε Μυκήνας 

ξεῖνος ἅμ᾽ ἀντιϑέῳ Π|ολυνείχεϊ λαὸν ἀγείρων" 
.; «ς Ἂν... ΒῈ ΡῚ ᾽ὔ δ 8 Ν Ὶ ὔ ,ὔ 

οἵ ῥὰ τότ᾽ ἐστρατάονϑ᾽ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης, 

809 περιούσιον] περιώσιον ἸἰὈν], ΘΟΥΟΧΙ ΘΧχ βθηΐθηξία (ἀπιβίαν! 

Μουοεΐ (ν. δᾶ π’ 208) οὐ ΗἨουνορᾶθπὶ 966. 12. 90 Διοιή δὴ} 4]ιο-- 
μήδεα 10]. 818 ἐστρατάονϑ᾽ ἐστρατόωνθ᾽ Τρν], ἐσερατόονϑ᾽ 

ΟἿ τἸδί; ν᾿ ρυδθί. 11. 8. ὅ, ΠΙ, 4. 
Ηοτηοτὶ ΠΙα5. Ὕ0]. 1. 
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98 2: ᾿Ζ2Ζγαμέμνονος ἐπιπώλησις 

χαί ῥὰ μάλα λίσσοντο δόμεν χλειτοὺς ἐπιχούρους. 

οἱ δ᾽ ἔϑελον δόμεναι καὶ ἐπήνεον ὡς ἐχέλευον" 

ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεννε, παραίσια σήματα φαίνων. 
«' 5. ᾿ ψ ΡΥ 2 δὶ ᾿ Φ -» “τα οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ᾧχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο, 

᾿ἩἩσωπὸν δ᾽ ἵχοντο βαϑύσχοινον λεχεποίην, 

ἔνϑ᾽ αὖτ᾽ ἀγγελίην ἔπι Τυδῆ στεῖλαν ᾿Αχαιοί" 

αὐτὰρ ὃ βῆ, πολέας δὲ χιχήσατο Καδμεΐωνας 
Ὶ ,ὔ αἱ ὦ 4 Ξ ', δαινυμένους χατὰ δῶμα βίης ᾿Ετεοχληείης. 

ἔνϑ᾽ οὐδὲ ξεῖνός περ ἐὼν ἱππηλάτα Τυδεὺς 

τάρβει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καὸδμείοισιν" 

ἀλλ᾽ δ γ᾽ ἀεϑλεύειν προχαλίζετο, πάντα δ᾽ ἐνίχα 

ῥηιδίως" τοίη οἱ ἐπίρροϑος εν ““19ήγη. 
ει ὶκ , Ρ ὶ "»" , [“ 

οἵ δὲ χολωσάμενοι Καδμεῖοι, χέντορες ἵππων, 

ἂψ ἀναερχομένῳ πυχιγὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες, 
,ὔ ὮΝ Β ὶ 7 12 ς , ΟΥ̓ 

κούρους πεντήχοντα᾽ δύω δ᾽ ἡγήτορες ἦσαν, 

Μαίων Αἰἱμονίδης ἐπιείκελος ἀϑανάτοισιν 

υἱός τ᾽ Αὐτοφόνοιο μενεπτόλεμος Πολυφόντης. 

Τυδεὺς μὲν χαὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆχεγ" 
, », 2 ε! 12 5 ς, Ὥς , 

πάντας ἔπεφν᾽, ἕνα δ᾽ οἷον ἵει οἴχόνδε νέεσϑαι" 

ΜΜαίον᾽ ἄρα προέηχε ϑεῶν τεράεσσι πιϑήσας. 

τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος, ἀλλὰ τὸν υἱὸν 

γείνατο εἶο χέρεια μάχῃ" ἀγορῇ δέ τ᾽ ἀμείνων." 
«ἱ , ἐ ᾿ δ᾽ »ὕ , Ξ ᾿ ἠδ ὡς φάτο" τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη χρατερὸς Διομήδης 

8584 ἔπι] ἐπὶ 10}, οορΡοχὶς ἤθγμθ. Τυδῆ] Τυδεῖ 4111; οἵ, ῥνδθξ. 

1 5 9 0: 593 ἂψ ἀναερχομένῳ] ποπη1}}} ἴῃ οἷβ Α, ἂν ἀνερχο- 
΄ ᾿ ἐκ ῆς πο 5. ς - , ὡ “το Ξ 2Χ » 3 , 

μένῳ ΟΤῸ τϑιαπῖ; ἄψ οἱ ἀνερχομένῳ σομἸθοῖ ΒΆΡπ 68, ἂϊν ἄρ ἀνερχομένῳ 

Βομίου, αὖτις ἀνεοχομένῳ ϑρΙ{Ζηρι. Υ΄. απιᾶ8 Δα ποία νθσπηΐ Ασπθὶβ ἴῃ ἈΡΡ6η- 

αἴοθ οἱ 1,ἃ ΠΌΟΠ6. 400 χέρεια] ΠΠ0 1] τηθ] ον 68, χέρηα 8111, χέρῃα τιπτ| 
οαπὶ Επιβίδ ΠΟ. ἀμείνων] Α οἴ Αὐϊβίαγομο, ἀμείνω οδίθεϊ ΠΟυΪ. 



᾿γαμέμνονος ἐπιπώλησις: 4 

αἰδεσϑεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο" 
τὸν δ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψνατο χυδαλίμοιο" 

»Ατρεΐδη, μὴ ψεύδε᾽, ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν. 

ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες εὐχόμεϑ᾽ εἶναι" 

ἡμεῖς χαὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο, 

παυρότερον λαὸν ἀγαγόνϑ'᾽ ὑπὸ τεῖχος ἄρειον, 

πειϑόμενοι τεράεσσι ϑεῶν χαὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ᾽" 

κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασϑαλίῃσιν ὄλοντο. 
- ; , σ ἀν, ς , 2 9 ἢ { 

τῷ μὴ μοι πατέρας ποϑ ὁμοίῃ ἕνϑεο τιμῇ. 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη χρατερὸς Διομήδης" 

»τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείϑεο μύϑῳ. 
2 Ν Ρ] Ν " 2 , ͵ - 

οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ “γαμέμνογι ποιμένι λαῶν 

ὀτρύνοντι μάχεσθαι ἐυχνήμιδας ᾿Αχαιούς" 
τούτω ὲν . Ὰ Πδι Φ.ν Ὁ ναὶ Ἄλτιν ἢ » . 

" μὲν γὰρ χῦθος ἀμ ξείψεται, δὶ χὲν χαιοι 

Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν, 

τούτῳ δ᾽ αὖ μέγα πένϑος ᾿Αχαιῶν δῃωϑέντων. 

ἀλλ ἄγε δὴ καὶ νῶι μεδώμεϑα ϑούριδος ἀλκῆς." 
“ἐδ ἃ: (5.2 προ Ἢ δ, γ ΤΠ ες 
ἡ θα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶξε 

δεινὸν δ᾽ ἔβραχε χαλχὸς ἐπὶ στήϑεσσιν ἄνακτος 
ὀρνυμένου" ὕπο χεν ταλασίφρογά περ δέος εἷλεν. 

Ἂ ΣΕ ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέι χῦμα ϑαλάσσης 
» 2 2 ’ὔ Ν «, ὔ 

ορνυτ ἑπασσυτερον ζεφύρου 710 κινησαντος" 

πόντῳ μέν τὲ πρῶτα χορύσσεται, αὐτὰρ ἕπειτα 

χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄχρας 

κυρτὸν ἰὸν χορυφοῦται, ἀποπτύει δ᾽ ἁλὸς ἄχνην" 

ὡς τότ᾽ ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες 

0 

4234 μέν τε] Α οἱ ἄπο 811], μέν τοι ἀππ5, μὲν τὰ ΟἿΌ γσϑιϊααὶ ΠΥ]; 

Υ. Κρ! ΖΠῸ " Θχουγβ. Υ Π|. 426 ἐὸν] Αὐ᾿βίαρομιβ, ἐὸν ΠῚ]. 
τ 

Ιν 

410 

420 



440 
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γωλεμέως πόλεμόνδε. χέλευε δὲ οἷσιν ἕχαστος 
ς ’ «ς » γ᾿, 2 ΝΜ ,ἦὕ 2 , ’, ἡγεμόνων" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν --- οὐδέ χε φαίης 

τόσσον λαὸν ἕπεσϑαι ἔχοντ᾽ ἐν στήϑεσιν αὐδήν --- 

σιγῇ, δειδιότες σημάντορας" ἀμφὶ δὲ πᾶσιν 

τεύχεα ποιχίλ᾽ ἔλαμσιε, τὰ εἱμένοι ἐστιχάοντο. 
Τοῶε δ᾽ «» Βες ἡ λ τὴν » δ ᾿ » "λῇ οῶες δ᾽, ὥς τ᾽ ὄιες πολυπάμμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ 

, ς ’;» » ’ ; Ἁ 

μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευχὸν 

ἀζηχὲς μεμακυῖαι, ἀκούουσαι ὄπα ἀργῶν, 
ο ᾿, ΡΣ "ἢ ᾽ Ν Ἁ -» Χ » , 

ὡς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει" 

οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς ϑρόος οὐδ᾽ ἴα γῆρυς, 

ἀλλὰ γλῶσσ᾽ ἐμέμιχκτο, πολύκλητοι δ᾽ ἔσαν ἄνδρες. 

(ὖρσε δὲ τοὺς μὲν ΄ἥρης τοὺς δὲ γλαυχῶπις ᾿49ήνη, 

Ζ4εῖμιός τ᾽ ἠδὲ Φόβος χαὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα, 

ἄρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε" ἀντ τὸ ολο 7 ΠΈΕΘΘΝ 
[σὲ 2 2 ’ὔὕ Ν᾿ “" ’ ὩΣ “ 2 ἡ τ᾽ ὀλίγη μὲν πρῶτα χορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 

οὐρανῷ ἑστήριξε χάρη χαὶ ἐπὶ χϑονὶ βαίνει. 

ἢ σφιν χαὶ τότε νεῖχος ὁμοίιον ἔμβαλε μέσσῳ 

ἐρχομένη χαϑ' ὅμιλον, ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν. 
«" ὩΣ « δὴ ΕἿΥ 5 ΑΡΩ . ἕξ ’ [ΦΑ οἱ δ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵχοντο, 

σύν ῥ᾽ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ᾽ ἔγχεα χαὶ μένε ἀνδρῶν 
χαλχεοϑωρήχων, ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 

ἔπληντ᾽ ἀλλήλῃσι" πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 

ἔνϑα δ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν μ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέ Ὁ 
2 ’ὔ ᾿ 2 ,ὔ Ἐν ) [4 »" 

ὀλλύντων τε χαὶ ὀλλυμένων, δέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 
ς ἡ ΑἸ Υ ,ὔ εν 9 ἘΨ ὡς δ᾽ ὅτε χείμαρροι ποταμοὶ κατ᾽ ὄρεσφι δέοντες 

482 ἐστιχάοντο] ἐστιχόωντο 111]. 488 πολυπάμμονος] 1100] 

ἴδ 6. ΟἽΠ68, πολυπάμογος Α; οἵ, 42 850. ὦ 806 (00] Παπᾷ 5βεῖο δῃ 50}}- 
θθηάππηι 5. Πολυπαμμονίδαο). 



᾿γαμέμνονος ἐττιπτώλησις: 4 

ἐς μισγάγχειαν συμβάλλετον ὄβριμον ὕδωρ 
ὧν ἐχ μεγάλων χοίλης ἔντοσϑε γαρόάδογ χρουνῶν ἐκ μεγάλ κοίλης χαράδρης, 

τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔχλυε ποιμήν" 

ὡς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τὲ πόνος τε. 

πρῶτος δ᾽ ᾿Αντίλοχος Ἰρώων ἕλεν ἄνδρα χορυστὴν 
ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι, Θαλυσιάδην ᾿Εχέπωλον" 

τὸν 
ἘΧχυ δ᾽ ἔβαλε πρῶτος χόρυϑος φάλον ἱπποδασείης, 

ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω 

αἰχμὴ χαλκείη" τὸν δὲ σχότος ὄσσε χάλυψεν, 

ἤρισπιε δ᾽ ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ χρατερῇ ὑσμίνῃ. 
τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε χρείων ᾿Βλεφήνωρ 

“Χαλχωδοντιάδης, μεγαϑύμων ἀρχὸς ᾿βάντων, 

ἕλκε δ᾽ ὑπὲκ βελέων, λελιημένος, ὄφρα τάχιστα 

τεύχεα συλήσειε" μίνυνϑα δέ οἱ γένεϑ᾽ ὁρμή. 

γεχρὸν γὰρ ἐούοντα ἰδὼν μεγάϑυμος ᾿“γήν ρον γὰρ ὃς μεγάσυμος ἄγηνωρ 
πλευρά, τά οἱ χκύψαντι παρ᾽ ἀσπίδος ἐξεφραάνϑη, 

οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα. 
ει ν Ἁ δ᾽ ’ὔ ΡῚ ΒῚ Ν -ὉΌ δ. ΡῚ ᾽ὔ 

ὡς τὸν μὲν λίπε ϑυμός, ἐπ αὐτῷ ὁ ἔργον ἐτύχϑη 

ἀργαλέον Τρώων χαὶ ᾿“χαιῶν" οἱ δὲ λύκοι ὡς 

ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἐδγοπάλιζεν. 

ἔνϑ᾽ ἔβαλ᾽ ᾿ἀνϑεμίωνος ὑὸν Τελαμώνιος Α1ας 

ἠίϑεον ϑαλερὸν Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ 

ἼἼδηϑεν κατιοῦσα παρ᾽ ὄχϑησιν Σιμόεντος 

γείνατ᾽, ἐπεί δὰ τοχεῦσιν διμ᾽ ἕσπετο μῆλα ἰδέσϑαι. 
"ὔ ἜΑΡ ΩΣ ΠΥ ,ὔ - ) ἊΝ - 

τοὔνεχά μιν χάλεον Σιμοείσιον" οὐ δὲ τοκεῦσιν 
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ἴ γὰρ] ποι ρϑιοῖ, γάρ δ᾽ οοίθεϊ ἴῃ εἷβ ἃ. Οἵ. ρυαθῦ, 8. 1,1, 2.Ψ 
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ϑρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν 

ἔπλεϑ᾽ ὑπ’ ἡἴαντος μεγαϑύμου δουρὶ δαμέντι. 

πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆϑος παρὰ μαζὸν 

δεξιόν, ἀντιχρὺ δὲ δι ὥμου χάλκεον ἔγχος 

ἦλθεν" ὃ δ᾽ ἐν χονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὥς, 

ἢ ῥά τ᾽ ἐν εἰαμεῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφρύκῃ 

λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ᾿ ἀχροτάτῃ πεφύασιν" --- 
Ἁ ,ὔὕ 2 Ἑ. Α Ε᾿ Ἁ 7 ’ὔ 

τὴν μέν ϑ᾽ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴϑωνι σιδήρῳ 

ἐξέταμμ᾽, ὄφοα ἴτυν χάμμι περιχαλλέι δίφρῳ" ἘΣ ῸΣ φᾷ ΣΙ ψῃ ἐγ ἐχν:: φξΕ 

ἢ μέν τ᾽ ἀζομένη χεῖται ποταμοῖο παρ᾽ ὄχϑας" --- 

τοῖον ἄρ᾽ νϑεμίδην ΣΕιμοείσιον ἐξενάριξεν 

“αἴας διογενής. τοῦ δ᾽ Ἄντιφος αἰολοϑώρηξ 

Πριαμίδης καϑ' ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέι δουρί. 

τοῦ μὲν ἅμαρϑ', ὃ δὲ “1εῦχον ᾿Οδυσσέος ἐσϑλὸν ἑταῖρον 

βεβλήχει βουβῶνα, νέκυν ἑτέρωσ᾽ ἐρύοντα" 
ὔ ῬῚ Β] Ξ» 5] - Ἁ ὔ «ς ΡΒ ’ὔ ἤριπε δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, νεχρὸς δέ οἱ ἔχπεσε χειρός. 

τοῦ δ᾽ ᾿Οδυσεὺς μάλα ϑυμὸν ἀποχταμένοιο χολώϑη, 
- ὶΝ ἢ ΨὮ ,ὔ "ἷὕ - 

βῆ δὲ διὰ προμάχων χεχορυϑμένος αἴϑοπι χαλχῷ, 

στῆ δὲ μιάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν χαὶ ἀχόντισε δουρὶ φαεινῷ Ι ἢ Υ "κά Ε Η Ἶ δ τὰ τ 

ἀμφὶ ἕ παπτήνας" ὕπο δὲ Τρῶες χεχάδοντο 

ἀνδρὸς ἀχοντίσσαντος. ὃ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν, 

ἀλλ᾽ υἱὸν Πριάμοιο νόϑον βάλε 4Ἔημοχόωντα, 

ὅς οἱ ᾿βυδόϑεν ἦλϑε παρ᾽ ἵππων ὠχειάων. 

τόν δ᾽ ̓ Οδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ 
χόρσην, ἣ δ᾽ ἑτέροιο διὰ χροτάφοιο πέρησεν 0007» 7] ᾿ ἽΝ πὐτο 

αἰχμὴ χαλχείη, τὸν δὲ σχότος ὄσσε κάλυψεν" 

488 πεφύχῃ] ττεφύχει, Π10Υ1, οοντοχὶξ α΄. Ἡθυτηδπη Ορπβο. ΠΡ. 44. 

ΟΥ ΡΒ 485. χ 4609: πΠρα16 Δ|1{6} 56 μαθοί Εὶ 6. 
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δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ. 
χώρησαν δ᾽ ὕπο τε πρόμαχοι χαὶ φαίδιμος “Εχτωρ" 
3 ,ὔ ἥν ’ ΒΡ ᾿] Ἂ ὶΝ ᾿Ξ ΤΣ ᾿ἄργέιοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ γεχρούς, 

ἴϑυσαν δὲ πολὺ προτέρω. νεμέσησε δ᾽ ᾿πόλλων 

Περγάμου ἔχ χατιδών, Τρώεσσι δὲ χέχλετ᾽ ἀύσας" 

»ὔρνυσϑ᾽, ἱππόδαμοι Τρῶες, μηδ᾽ εἴχετε χάρμης 

᾿Τργεΐοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίϑος χρὼς οὐδὲ σίδηρος 

χαλχὸν ἀνασχέσϑαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν. 

οὐ μὰν οὐδ᾽ ᾿Ηχιλεὺς Θέτιδος πάις ἠυκόμοιο 

μάρναται, ἀλλ᾽ ἐπὶ νηυσὶ χόλον ϑυμαλγέα πέσσει.“" 
ει Ψ. ἃ ») Α ,ὔ ᾿ 7ὔ 2 Ἀ 2 ᾿ 

ὡς φάτ᾽ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς ϑεός" αὐτὰρ ᾿ἡχαιοὺς 
ΟῚ ε , ᾿,ὔ ,ὕ ὦρσε Διὸς ϑυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια 

ἐρχομένη χκαϑ' ὅμιλον, ὅϑι μεϑιέντας ἴδοιτο. 

ἔνϑ᾽ ᾿“μαρυγχείδην 4Διώρεα μοῖρ᾽ ἐπέδησεν᾽ 

χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀχριόεντι 

κνήμην δεξιτερήν, βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν 
Π|είροος ᾿Ιωεβρασίδης, ὃς ἄρ᾽ Αἰνόϑεν εἰληλούϑει. 

ἀμφοτέρω δὲ τένοντε χαὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς 
"ἷἤ] -᾿ ,ὔ - ει Ρ. ΄, γ ’, ἄχρις ἀπηλοίησεν" ὃ δ᾽ ὕπτιος ἐν χογνίῃσιν 

κάππεσεν ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας, 

ϑυμὸν ἀποπγείων. ὃ δ᾽ ἐπέδραμεν ὃς ῥ᾽ ἔβαλέν περ 

Πείροος, οὗτα δὲ δουρὶ παρ᾽ ὀμφαλόν" ἐχ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 

χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σχότος ὄσσε κάλυψεν. 

τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἐπεσσυμένος βάλε δουρὶ 

508 ἔχ χατιδών] ἐκ κατιδών Ἐπιδίδίμηιμη βθοιέμβ βουῖρϑιέ ὙΥ ΟἹ, ἐχ-- 

χατιδών οοαϊοεα. δ17 μοῖρ᾽ ἐπέδησε(ν)] 1001 οἴππθβ, μοῖρα πέδησε 
ΑὐἹβίδι μι. ὅ20. 38 Πείροος] Πείρως Ἰ1ὈΥ 1 (οἸηη65 2), ΘΟΥΤ ΧΙ ΟἹ; 

οὗ Β 844. ὕ21 ἐπεσσυμένος] ἐπεσσύμενον ἸἰΌνἱ το] ον 65, ἀσπεσσύμε- 
γον (ἀθἰθυου 65 οὕπῃ Αὐἰβίανομο, ἐπεσσύμενος ΑΥ̓ἸΒίΑΓ ΕΠ ἴῃ ]ο ἃ θα 016. 

σι -- οι 

οι τΘ φ 
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ἢ ͵ ς ἣ - - ᾿ 12 2 ’ ΤᾺ ας 

ΙΝ στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ᾽ ἐν πνεύμονι χαλκός 

ἀγχίμολον δέ οἱ ἢἦλϑε Θόας, ἐκ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 

ὅ80 ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξύ" 

τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ᾽ αἴνυτο ϑυμόν. 

τεύχεα δ᾽ οὐχ ἀπέδυσε" περίστησαν γὰρ ἑταῖροι χ ΠΑΡ ΑΝ ᾿““ ἯΝ Ἵ γ,..- δ 
, 2 ΄, ὴ λον 92} " 2ἦὕὔ 

Θρήιχες ἀχρόχομοι δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες, 

αἵ ἑ μέγαν πὲρ ἐόντα καὶ ἴφϑιμον καὶ ἀγαυὸν 

585 ὖσαν ἀπὸ σφείων" ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχϑη. 

ὡς τώ γ᾽ ἐν χογνίῃσι παρ᾽ ἀλλήλοισι τετάσϑην, 

ἢ τοι ὃ μὲν Θρῃχῶν ὃ δ᾽ ᾿Επειῶν χαλκοχιτώνων ] ὁ: τὐὐρὴ. 6: : “ρλυσς 
ς ’, πὶ 5 " ὶλ " ,ὔ Α ΒΗ ἡγεμόνες" πολλοὶ δὲ περὶ χτείγνοντο χαὶ ἄλλοι. 

2) 2 , »ἷἤὕ᾿ 5) Α 2 ’ὔ ’ 

ἔγϑα χὲν οὐχέτι ἕργον ἀνὴρ ὀγνόσαιτο μετελϑών, 

ὅ40 ὅς τις ἔτ᾽ ἄβλητος χαὶ ἀνούτατος ὀξέι χαλκῷ 

δινεύοι χατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς ᾿ϑήγη 
χ ς -“ 2) 2 Ἀ ,ὔ 2 ’ 2 , χειρὸς ἑλοῦσ᾽, αὐτὰρ βελέων ἀπερύχοι ἐρωήνγ᾽ 

τ 

πολλοὶ γὰρ Τρώων χαὶ ᾿“χαιῶν ἤματι χείνῳ 
Ψ 2 ΄ 2 )Ὶ.Ἃ.,2 , 

πρήγξες εν χογίησι παρ ἀλλήλοισι τἕταντο. 

ὅ38 περὶ χτείνοντο] ἃ οἵ Δ}, περιχτείνοντο ΟἹΌ τοιααὶ ΠρτῚ; ΠΠπὰ 

ῬΥΙηΠ5 ΤΘοθρὶς ΛΟ]. 542 ἑλοῦσ᾽, αὐτὰρ] ΠΠῸΡῚ ΡΠ] μηΐ δὲ ορίπιὶ, ἑ- 

λοῖσ(α), ἀτὰρ γαιοῖ; ἑλοῦσ᾽, αὐτὴ οοπίοοϊε (ον ]αρα Τιροίοπ. ἈΡΟΙ]οπ. 

Ρ-. 119, ἑλοῦσα, ἀτὰρ οοτηιηθπῆαθθαί ΑἸΡθη5. ΡΠ]]Ο]. ΥἹ ρΡ. 16. 
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ΙΛΙΑΔΟῸΣ ἃ 

ΔΙΟΜΗΔΌΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙ͂Α. 

Ἔνϑ᾽ αὖ Τυδείδῃ Διομήδει ΠΙᾳαλλὰς ᾿4“ϑήνη 

δῶχε μένος χαὶ ϑάρσος, ἵν᾿ ἔχδηλος μετὰ πᾶσιν 

᾿ργεΐοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος ἐσϑλὸν ἄροιτο. 

δαῖέ οἱ ἐχ χόρυϑός τὲ χαὶ ἀσπίδος ἀχάματον πῦρ 
Ξι ΓΒΕΕῚ Ἂ ΄-ὔ Ρ] ,ὔ [4 η ἀστέρ᾽ ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅς τε μάλιστα 

λαμπρὸν παμφαίνῃσι λελουμένος ᾿Ζχεαγοῖο" 

τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ χρατός τε χαὶ ὥμων, 

ὦρσε δέ μιν χατὰ μέσσον, ὅϑι πλεῖστοι χλογέοντο. 

ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δ ρης ἀφνειὸς ἀμύμων, 

ἱρεὺς Ἡφαίστοιο, δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην 

φηγεὺς ᾿Ιδαῖός τε μάχης ἐὺ εἰδότε πάσης" 
, «ς 2 , 2 ,ὔ ς ’ 

τώ οἱ ἀποχρινϑέντε ἐναντίω ὁρμηϑήτην, 
ἢ ᾿Ὶ ΒῚ 2) ον [4᾿ 1} ΞἊ }Ὶ } 2 -, τὼ μὲν ἀφ᾽ ἵπποιιν, ὃ δ᾽ ἀπὸ χϑονὸς ὥρνυτο πεζός. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
’ὔ ς 4 ." ὶ ’ὔ 2 Ξ 

«Ῥηγεύς δα πρότερος προΐει δολιχόσχιον ἔγχος 

Τυδείδεω δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυϑ᾽ ἀχωχὴ 
ἔγχεος, οὐδ᾽ ἔβαλ᾽ αὐτόν. ὃ δ᾽ ὕστερος ὥρνγυτο χαλχῷ 

ὶ .Λὶ δὶ Ξ -“ 12 2 « , ΙΑ Ῥ ᾿ξ 

Τυδείδης" τοῦ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἔχφυγε χειρός, 

ἀλλ᾽ ἔβαλε στῆϑος μεταμάζιον, ὦσε δ᾽ ἀφ᾽ ἵππων. 

᾿Ιδαῖος δ᾽ ἀπόρουσε λιπὼν περιχαλλέα δίφρον 
Ν . 

2 δ0ὺ "7 - » δὶ , , ϑ 
οὐδ᾽ ἔτλη περιβῆναι ἀδελφεόο χταμένοιο 

6 πιαμφαίνῃσι] ΠΠὈνῚ ῬΠαΡΙ πὶ δὲ ορεϊπηϊ οὐαὶ ΑΥἰβίαροιο, σταμφαίνησι 
8Π1, αποᾶ ργοθαπέ α. Ἡθυτηᾶπη Οριιβο. ΠΠ Ρ. 4 56. οἱ Βαθαμ θη ἴῃ ΡΡ86- 

-[ίίοπο δα! ΠΟ ηῖ5 δια. Οἷ. Ζ' 488. 21 ἀδελφεόο)] ἀδελφειοῦ Ἰἰθυ]. 

ν 

10 
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οὐδὲ γὰρ οὐδέ χεν αὐτὸς ὑπέκφυγε χῆρα μέλαιναν γ,: ΐ 5 οὐκ ρος αὐ ς ἢ 
ἀλλ Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυχτὶ χαλύψας, 

ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀχαχημένος εἴη. 

ἵππους δ᾽ ἐξελάσας μεγαϑύμου Τυδέος υἱὸς 

δῶχεν ἑταίροισιν χατάγειν χοίλας ἐπὶ νῆας. 

Τρῶες δὲ μεγάϑυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε 4άρητος 

τὸν μὲν ἀλευάμενον τὸν δὲ χτάμενον παρ᾽ ὄχεσφιν, 
“ ΒΡ] ,ὕ 3] Ἁ - 2 ’ 

πᾶσιν ὀρίνϑη ϑυμός. ἀτὰρ γλαυχῶπις ᾿4“9ήνη 

χειρὸς ἑλοῦσ᾽ ἐπέεσσι προσηύδαε ϑοῦρον ἼἽρηα" 

»»“ρες, “1ρες βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχεσιπιλῆτα, 

οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν χαὶ ᾿αΑχαιοὺς 

μάρνασϑ᾽, ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς χῦδος ὀρέξῃ; 
γῶι δὲ χαζώμεσϑα Διὸς δ᾽ ἀλεώμεϑα μῆγιν." 

ὡς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε ϑοῦρον Ἴἤρηα" 
κ Χ ., Ξ » ᾿ΣΣν ν - , ΝῚ 

τὸν μὲν ἔπειτα χαϑεῖσεν ἐπ᾿ ἠιόεντι Σ χαμάνορῳ. 

Τρῶας δ᾽ ἔχλιναν “]αναοί, ἕλε δ᾽ ἄνδρα ἕχαστος 
ς ’ὔ “ Ἁ »ὕ 2 -“ 9 , 

ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων 

ἀρχὸν ᾿““λιζώνων ᾿Οδίον μέγαν ἔχβαλε δίφρου" 
Ἂ: Ν ὔ , ὉᾺ ,ὔ υἷν 

πρώτῳ γὰρ στρεφϑέντι μεταφρένῳ ἔν δόρυ πῆξεν 

ὥμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήϑεσφιν ἕλασσεν. 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ. 
᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ἄρα Φαῖστον ἐνήρατο Μίήονος υἱὸν 

Βώρου, ὃς ἐχ Τ' ἄρνης ἐριβώλαχος εἰληλούϑει. 
Αἵ ἈΝ » δε ΠΩ) ᾿Ὶ Ἁ ἊΝ “. -Ό 

τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μαχρῷ 

γύξ᾽ ἵππων ἐπιβησόμενον χατὰ δεξιὸν ὦμον" 

24 ἀχαχημένος] ἀκαχήμενος ἸἸὈΥῚ. 80 προσηύδαε] προσηύδα 
(τροσηῦδα ) 101]. 89 “4λιζώγνων]) .4λιξώνων φῬαποὶ; οἵ, Β 850. 

42] οταϊ{{πηΐ ῬϑποΙ ἴῃ οἷβ ΑΟ. 



Διομήδους ἀριστεία: Ε 101 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ᾽ ἄρα μιν σχότος εἷλεν. 
Ἁ Ἁ 3 ἃ - ΒῚ ’ , 

τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ιδομενῆος ἐσύλευον ϑεράποντες. 

υἱὸν δὲ ΣΣτροφίοιο Σχαμάνδριον αἵμονα ϑήρης 

᾿“τρεΐδης Μενέλαος ἕλ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι, 
ΒΡ] ι “" Ὃ ,ὔ Ἁ ὕ] " Ἂ Ἁ ἐσθλὸν ϑηρητῆρα" δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ 

βάλλειν ἄγρια πάντα, τά τὲ τρέφει οὔρεσιν ὕλη. 

ἀλλ᾽ οὔ οἱ τότε γε χραϊῖσιμ᾽ Ἴἥρτεμις ἰοχέαιρα 
"μ χε ͵ δ τ “-πΞ χ Ν 

οὐδὲ ἑχηβολίαι, ἧσιν τὸ πρίν γ᾽ ἐχέκαστο" 

ἀλλά μιν ᾿Ἵτρεΐδης δουριχλειτὸς Μενέλαος 

πρόσϑεν ϑεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρὶ 

ὥμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήϑεσφιν ἔλασσεν. 
ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ. 

“Μηριόνης δὲ «Ῥέρεχλον ἐνήρατο Τέχτογος υἱὸν 

““ρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα 

τεύχειν" ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο ΠΠ]αλλὰς ᾿“ϑήνη" 

ὃς χαὶ ᾿λεξάνδρῳ τεχτήνατο γῆας ἐΐσας 
5] ; «' - ᾿Ὶ , ,ὔ ἀρχεχάχους, αἵ πᾶσι χαχὸν Τρώεσσι γένοντο 

οἵ τ᾽ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι ϑεῶν ἔχ ϑέσφατα ἤδει. 

τὸν μὲν Μίηριό ὅτε δὴ χατέ διώ; μ“ ηριόνης, ὅτε δὴ χατέμαρπτε διώκων, 

βεβλήκει γλουτὸν χάτα δεξιόν" ἣ δὲ διαπρὸ 
ἽΣ Ἀ Ἁ ’ ς ᾽ γ , 7 2 2 ’ ἀντιχρὺ χατὰ χύστιν ὑπ᾽ ὀστέον ἤλυϑ'᾽ ἀκωχή. 

γνὺξ δ᾽ ἔριπ᾽ οἰμώξας, ϑάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψεν. 

Πήδαιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε Μέγης ᾿Αντήνορος υἱόν, 
τ, ς ϑῷ Ἁ 2 ’ Ἀν - " 

ὅς ῥὰ νόϑος μὲν ἔην, πύχα δ᾽ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ 

ἰσα φίλοισι τέκεσσι, χαριζομένη πόσεϊ ᾧ. 

δ 1] οχτ{πηΐ Α (ἢ ἰοχίμ) () 811]. 9 Τέχτονος] 1100]; αἰ ν ΘΒ ἅ 1 

Ιδούϊοπθιη τέχτονος δδνε Ἐπιβίδίἶπβ. θ4 οἵ τ Π),, οἵ τ᾽ ἐοἴον! ΠνῚ; 
Υ. [4 ΒοοΠ6΄ ΗΤ]. 180. 141. ἤδει] ἤδη ΔΠῚ οὰπὶ ΑΥἸβίαμο ΠΟ. 

͵ 
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τὸν μὲν «Ῥυλείδης δουρικλυτὸς ἐγγύϑεν ἐλϑὼν 

βεβλήκει χεραλῆς κατὰ ἰγίον ὀξέι δουρί, 
5} Α 12 2 τὴ λὰ «, -“ , ’ὔ ἀντιχρὺ δ᾽ ἀν᾽ ὀδόντας ὕπο γλῶσσαν τάμε χαλκός" 

ἤριπε δ᾽ ἐν χονίῃς, ψυχρὸν δ᾽ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. 

Εὐρύπυλος δ᾽ Εὐαιμονίδης “Ὑψήνορα δῖον 

υἱὸν ὑπερϑύμου 4ολοπίονος, ὅς ῥα Σχαμάνδρου 

ἐρητὴρ ἐτέτυχτο, ϑεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ ἀρητὴρ ξἑτέτυχτο, ς Ξ ἐπ ολένΣ 
Ἁ Ἁ ΣΡ ΣΝ ᾿) ,ὔ 2 ’ὔ 3. εἶ ςν 

τὸν μὲν ἄρ᾽ Εὐρύπυλος Βυαίμογος ἀγλαὸς υἱὸς 

πρόσϑεν ἔϑεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ᾽ ὦμον 

φασγάνῳ ἀίξας, ἀπὸ δ᾽ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν. 

αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε: τὸν δὲ χατ᾽ ὄσσε 
ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος χαὶ μοῖρα χραταιή ξ Ἵ θῳ δ ᾿ τὰ τῷ ον Ν ἿΝ 7): 

ὡς οἱ μὲν πονέοντο χατὰ χρατερὴν ὑσμίνην. 

Τυδείδην δ᾽ οὐχ ἂν γνοίης, ποτέροισι μετείη, 

ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν δὁμιλέοι ἢ μετ᾽ ᾿Αχαιοῖς. 

ϑῦνε γὰρ ὄἂΐι πεδίον ποταμῷ πλήϑοντι ἐοικὼς 
Ν ͵ ῃ ι 

, « ἐν ς", 2 τοῖν δὲ , χειμάρρῳ, ὅς τ᾽ ὦχα ῥέων ἐχέδασσε γεφύρας" 

τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ τε γέφυραι ἑερμέναι ἰσχανάουσιν 
ν Υ ( Ν ., ᾿ς 

«Ὁ »ἷ «; Ρ. 2 , 2 Ψὕ οὔτ᾽ ἄρα ἕρχεα ἴσχει ἀλωάων ἐριϑηλέων 
δ] ’, 2 Β] ,ὔ “.} δ] ᾽ὔ ἂν, »ἷἤ[ ΡῚ ἐλϑόντ᾽ ἐξαπίνης, ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ 4ιὸς ὄμβρος 

πολλὰ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔργα χατήριπε χάλ᾽ αἰζηῶν. 

ὡς ὑπὸ Τυδείδη πυκχιναὶ χλονέοντο φάλαγγες 

Τρώων, οὐδ᾽ ἄρα μιν μίμγνον πολέες περ ἐόντες. 

τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε “υχάονος ἀγλαὸς υἱὸς 

ϑύνοντ᾽ ἂμ πεδίον, πρὸ ξϑεν χλονέοντα φάλαγγας, 

14. ὕπτ0] ὑπτὸ [10 γ]; 8δῃ ἀπὸ Οἵ. Ε 292. 618. τῦ ἐν χονίης; 

ἐν χονίῃ 11; ἐξ ὀχέων αἴνοῦϑβα Ἰθοῖ!ο ΘΟΙητ ΘΙ  Ο  [{| ἴῃ Α. 89 ἔερ- 
μέναι] Αὐ᾿βίαγοβ, ξεργμέναι 1100]. ἰσχανάουσι») ἰσχανόωσιν 1ἰθ 1]. 
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αἷνν᾽ ἐπὶ Τυδείδῃ ἐτιταίνετο χαμπύλα τόξα" Υ͂ 
χαὶ βάλ᾽ ἐπαΐσσοντα, τυχὼν χατὰ δεξιὸν ὦμον, 

ϑώρηχος γύαλον" διὰ δ᾽ ἔττατο πιχρὸς ὀιστός, 

ἀντιχρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ᾽ αἵματι ϑώρηξ. 100 

τῷ δ᾽ ἔπι μαχρὸν ἀυσε “υχάογνος ἀγλαὸς υἱός" 

»ὄρνυσϑε, Τρῶες μεγάϑυμοι, χέντορες ἵππων" 

βέβληται γὰρ ἄριστος ᾿ἡχαιῶν, οὐδέ ἕ φημὶ 

δήϑ᾽ ἀνσχήσεσϑαι χρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με 
αρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον “υχίηϑεν." 10ὅ 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τὸν δ᾽ οὐ βέλος ὠχὺ δάμασσεν, 

ἀλλ᾽ ἀναχωρήσας πρόσϑ᾽ ὕὍιποιιν χαὶ ὄχεσφιν 

ἔστη χαὶ ΣΞϑένελον προσέφη Καπανήιον υἱόν" 

»ὔρσο, πέπον Καπανηιάδη, χαταβήσεο δίφρου, 
», ἐξ »ἵ ΡῚ ’ ἘΞ κι 2 ’, ξΖέ ὄφρα μοι ἐξ ὥμοιο ἐρύσσῃς πιχρὸν ὀιστόν. 110 

ὡς ἄρ᾽ ἕφη" Σϑένελος δὲ χαϑ' ὕιπων ἄλτο χαμᾶζε, 

πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμσιερὲς ἐξέρυσ᾽ ὥμου" 
Ὅ, 5- 5 ΄ . -» - αἷμα δ᾽ ἀνηχόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος. 

δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 

υ»κλῦϑί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἀτρυτώγη:" 118 

εἴ ποτέ μοι χαὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης 
, 2 , - τ ξὰρ ΠᾺΡ ΒΡ ΜΡ » 2 , 

δηίῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ᾽ ἐμὲ φῖλαι, ᾿4“ϑήνη" 
οἾ ,ὔ , 2 »ὔ ς -“ οὖ 2 ἐς Ἁ 2 Β] -» δὸς δέ τέ μ᾽ ἄνδρα ἑλεῖν χαὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλϑεῖν, 

[4 δι ἢ , Α τ ’ ΒῚ ,ὔ " ὅς μ᾽ ἔβαλε φϑάμενος χαὶ ἐπεύχεται οὐδέ με φησὶν 

δηρὸν ἔτ᾽ ὄψεσϑαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο." 130 
ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔχλυε Π͵|αλλὰς ᾿“ϑήνη" 

γυῖα δ᾽ ἔϑηχεν ἐλαφρά, πόδας χαὶ χεῖρας ὕπερϑεν, 

110 μδ0] ῥϑιιοῖ, μου ππτ|8, μοι ΠΠὈΡῚ τη Πον 65: οἱ, Καὶ 218, ζ 989 οἱ 

ν. αἴ86 ΠΟΟΊΟΟΟ δαποίαν! Τα ΠΟΟΠ6. 
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Υ ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
- - , ὶ Ξϑς. ἂν , ’ Γ 

»ϑαρσῶν νῦν, Διόμηδες, ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι 
2 , , , ᾽ ἘΝ 

125 ἐν γάρ τοι στήϑεσσι μένος πατρώιον ἧκα 

ἄτρομον, οἷον ἔχεσχε σαχέσπαλος ἱππότα Τυδεύς. 
» κ 9 Ὶ τον ον " « «' . πεν το 
ἀχλὺν δ᾽ αὖ τοι ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν ἕλον, ἣ πρὶν ἐπῆεν, 

ὄφρ᾽ εὖ γιγνώσχῃς ἠμὲν ϑεὸν ἠδὲ χαὶ ἄνδρα" φξ "κω ο “Ξ δὲ Κ ξ 
- - 27 ᾿Ὶ , ΕΆ » δΔ)9ὺὴ ἐἢ 

τῷ νῦν, αἴ χε ϑεὸς πειρώμενος ἐνθάδ᾽ ἵκηται, 
’ 2 3} 4 "» ) Χ 

180 μή τι σύ γ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖς ἀντικρὺ μάχεσϑαι 
»" ,ὕὔ τ 2 Ν »ὔ ᾿Ξ Ἀ Η δ, 2 ,ὔ 

τοῖς ἄλλοις" ἀτὰρ εἰ ζΧξ “ιὸς ϑυγάτηρ ᾿φροδίτη 

ἔλϑῃσ᾽ ἐς πόλεμον, τήν γ᾽ οὐτάμεν ὀξέι χαλκῷ.“ 

ἣ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿419ήνη; 

Τυδείδης δ᾽ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη, 
186 χαὶ πρίν πὲρ ϑυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσϑαι. 

δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος, ὥς τὲ λέοντα, 

ὅν ῥά τὲ ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ᾽ εἰροπόκοις ὀΐεσσιν 

χραύσῃ μέν τ᾽ αὐλῆς ὑπεράλμενον, οὐ δὲ δαμάσση᾽ --- 
- , , 57 2 ὶ 7] 2 2 ΄ τοῦ μέν τε σϑένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ᾽ οὐ προσαμύγει, 

140 ἀλλὰ χατὰ σταϑμοὺς δύεται, τὰ δ᾽ ἐρῆμα φοβεῖται" 

αἵ μέν τ᾽ ἀγχιστῖναι ἐπ᾿ ἀλλήλῃσι κέχυνται, 

αὐτὰρ ὃ ἐμμεμαὼς βαϑέης ἐξάλλεται αὐλῆς. --- 

ὡς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη χρατερὸς Διομήδης. 

ἔνϑ'᾽ ἕλεν ᾿Α“στύγνοον χαὶ ᾿Υπείρονα ποιμένα λαῶν, 
Ν Ν ς }Ὶ » ἊΝ ’ “. ὶ ᾽ὕ 

140 τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί, 
κ .) ὦ ,ὕ ἔν “Δ Ὕ τὸν δ᾽ ἕτερον ξίφει μεγάλῳ χληῖδα παρ᾽ ὦμον 

πλῆξ᾽, ἀπὸ δ᾽ αὐχένος ὦμον ἐέργαϑεν ἠδ᾽ ἀπὸ νώτου. 
τοὺς μὲν ἔασ᾽, ὃ δ᾽ ̓ Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύιδον 

190 μάχεσϑαι.) Ῥαποίπμη ρΡοβιι θην οα5 ϑίθρ δ. 188 οὐ 

δὲ] οὐδὲ 1071; αἰδίπηχον αὶ θυ πθ. 
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υἱέας Εὐρυδάμαντος ὀνειροπόλοιο γέροντος" 

τοῖς οὐχ ἐρχομένοις ὃ γέρων ἐχρίνατ᾽ ὀνείρους, 

ἀλλά σφεας χρατερὸς Διομήδης ἐξενάριξεν. 

βὴ δὲ μετὰ Ξάνϑον τε Θόωγά τε «Ῥαίνοπος υἱἷε, 

ἄμφω τηλυγέτω" ὃ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ, 

υἱὸν δ᾽ οὐ τέχετ᾽ ἄλλον ἐπὶ χτεάτεσσι λιπέσϑαι. 

ἔνϑ᾽ ὅδ᾽ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ᾽ ἐξαίνυτο ϑυμὸν 
ἀμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον χαὶ χήδεα λυγρὰ 

λεῖπ᾽, ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἔχ νοστήσαγντε 

δέξατο: χηρωσταὶ δὲ διὰ χτῆσιν δατέοντο. 
ἔνϑ᾽ υἷας Πριάμοιο δύω: λάβε Δαρδανίδαο 

εἶν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ᾿Εχέμμονά τε Χρομίον τε. 

ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ ϑορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ 
πόρτιος ἠδὲ βοὸς ξύλοχον χάτα βοσχομενάων, 

ὡς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς 

βῆσε κακῶς ἀέχοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε ἐσύλα" 

ἵππους δ᾽ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν. 

τὸν δ᾽ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν" 

βῆ δ᾽ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ χλόνον ἐγχειάων 
Πᾳάνδαρον ἀντίϑεον διζήμενος, εἴ που ἐφεύροι. 

εὗρε “υκάονος υἱὸν ἀμύμονά τὲ χρατερόν τε, 

στῆ δὲ πρόσϑ᾽ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα" 

»"ΙΤπάνδαρε, ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀιστοὶ 

καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνϑάδε γ᾽ ἀνήρ, 
οὐδέ τις ἐν “υκίῃ σέο γ᾽ εὔχεται εἶναι ἀμείνων. 

161 ἔχ νοστήσαντε] ἐχνοστήσαντε ᾿ἸΌΡῚ (Οπηπ 652); αἰδιπηχϑριηΐ 

γ οΙ, ϑριίζηθν, Βδθιμ] θη, 1,.ἃ ΠΟ] 6. 102 ἠδὲ] ἠὲ ΠὈγὶ, σοΡΡ σι 

ΒρηίοΥυ. 
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ἀλλ᾿ ἄγε τῷδ᾽ ἔφες ἀνδρὶ βέλος 4ιὶ χεῖρας ἀνασχών, 

ὅς τις ὅδε χρατέει χαὶ δὴ καχὰ πολλὰ ἔοργεν 

Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε χαὶ ἐσϑλῶν γούνατ᾽ ἕλυσεν" 

εἰ μή τις ϑεός ἐστι χοτεσσάμενος Τρώεσσιν, 

ἱρῶν μηνίσας" χαλεπὴ δὲ ϑεοῦ ἔπι μῆνις.“ 
᾿ ΨῚ Ψ , , ΕῚ ᾿ ἘΟΣ 

τὸν δ᾽ αὐτε προσέειπε “Τυχάονος ἀγλαὸς υἱός" 
Ὁ) Ψ,. τὰ ’, ’, 

»»Πἰνεία, Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων, 

Τυδείδη μὲν ἐγώ γε δαΐφρονι πάντα ἐίσχω, 
ΟΣ » δ ’, 2 , ὶ 7 ,ὔ ἀσπίδι γιγνώσχων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ 

2 

ἵππους τ᾽ εἰσοράων" σάφα δ᾽ οὐχ οἶδ᾽, εἰ ϑεός ἐστιν. 
γ .), (6) 2 γ ’ «! , .". ,ὔ ν εἰ δ᾽ δ᾽ γ᾽ ἀνήρ, ὃν φημί, δαΐφρων Τυδέος υἱός, 
Ὁ) «᾿ 2 ", -“ ’ , 3 , »ἷὕ 

οὐχ ὃ γ᾽ ἄνευϑε ϑεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι 
«! 3 5] “ , 2 ,ὔ 2 

ἕστηχ ἀϑανάτων νεφέλῃ εἰλυμένος ὥμους, 
«! ὔ ,ὔ 3. ον ’ »ὕ 2 

ὃς τούτου βέλος ὠχὺ χιχήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ. 
», , Ὁ... τὦ» , , , ΑΥ ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος χαί μιν βάλον ὦμον 

Ἁ 3 ᾿ Ἁ , ’ 

δεξιὸν ἀντιχρὺ διὰ ϑώρηχος γυάλοιο" 
, γ , "ἦν τ , ΡῚ ἷ - ἌΡῚ Π 

χαί μιν ἐγώ γ᾽ ἐφάμην ᾿Αιδωνῆι προϊάψειν, 

ἔμπης δ᾽ οὐκ ἐδάμασσα" ϑεός νύ τίς ἔστι χοτήεις. 
« 2 2 , Ν ς᾽ " ΞΞ 2 ἶ, ἢ 

ἵπποι δ᾽ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα, τῶν χ᾽ ἐπιβαίην 
)η, ἢ 2 ᾽ ; [εἰ , ἀλλά που ἐν μεγάροισι “υχάονος ἕνγδεχα δίφροι 

καλοὶ πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες, ἀμφὶ δὲ πέπλοι 
, Β ν δέ τ τ δι [4 

πέπτανται" παρὰ ὁέ σφιν ἑχάστῳ Οὀίζυγες ἵπποι 
ς -" - Ν Β] ΄ " 5 , ἑστᾶσι χρῖ λευχὸν ἐρεπτόμενοι χαὶ ὀλύρας. 
37 , ’ οἴη ΚΑ , 2 Χ ω 
ἢ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ “υχάων 

ἐρχομένῳ ἐπέτελλε δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν" 

ἑτποισίν μ᾽ ἐχέλευε χαὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα 

ἀρχεύειν Τρώεσσι χατὰ χρατερὰς ὑσμίνας" 

188 εἰσοράων] εἰσορόων Ἰἰθν. 
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ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιϑόμην --- ἢ τ᾽ ἂν πολὺ χέρδιον ἦεν --- 

ἵππων φειδόμενος, μή μοι δευοίατο φορβῆς 

ἀνδρῶν εἰλομένων, εἰωϑότες ἔδμεναι ἅδην. 

ὡς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα 

τόξοισιν πίσυνος" τὰ δέ με οὐχ ἄρ᾽ ἔμελλον ὀνήσειν. 

ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆχα, 

Τυδεΐδη τὲ καὶ ᾿“τρεΐδῃ" ἐκ δ᾽ ἀμφοτέροιιν 
ἀτρεχὲς αἷμ᾽ ἔσσευα βαλών, ἤγειρα δὲ μᾶλλον. 

τῷ ῥὰ χακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγχύλα τόξα 
“ 

γ, - ς , [4 ΒΩ 2 δ᾽ ν 

ἤματι τῷ ἑλόμην, ὅτε ᾿[λιον εἰς ἐρατεινὴν 
ς ’ὔ , ὔ 4 Ὁ“ ὶ 7ὔ ἡγεόμην Τρώεσσι, φέρων χάριν “Ἔχτορι δίῳ. 

εἰ δέ χε νοστήσω χαὶ ἐσόψομαι ὀφϑαλμοῖσιν 
πσστ ὌΝ ΕΝ Χ γ) ΄ ᾿ Χο ς ἈΝΕ ἼΠΣ δῶ 

οἰδ᾽ ἐμὴν ἄλοχόν τε χαὶ ὑψερεφὲς μέγα ὁὀῶμα, 

αὐτίχ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῖο χάρη τάμοι ἀλλότριος φώς, 

εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ ϑείην 

χερσὶ διακλάσσας" ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ." 
τὸν δ᾽ αὐτ᾽ Αἰνείας Ἰρώων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

»ἑὴ δὴ οὕτως ἀγόρευε" πάρος δ᾽ οὐχ ἔσσεται ἄλλως, 

πρίν γ᾽ ἐπὶ νὼ τῷδ᾽ ἀνδοὶ σὺν ὕτποισιν χαὶ ὄχεσφιν 
ἐ ι« Ν᾽ ν 

ἀντιβίην ἐλϑόντε σὺν ἔντεσι πειρηϑῆγαι. 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι 

οἷοι Τρώιοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι τιεδίοιο 

χραιπνὰ μάλ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθϑαι" 

τὼ χαὶ νῶι πόλινδε σαώσετον, εἴ περ ἂν αὐτε 

Ζεὺς ἐπὶ Τυδεΐδῃ Διομήδει κῦδος ὀρέξῃ. 

208 ὅδην»]} Αυἰβίδγοιπιβ, ἄδην Π) οὐ Επβίαίμιιβ, ἄδδην σθέθυῖ ΠΠ0}} σππη 

ΝΙοΙδ. 218 δὴ οὕτως] δ᾽ οὕτως Ἰἴθν!; ν. ..Δ4 181. 919 νὼ] γὼ 

Π0ν 1; ν. ρμύδοί, Τ|. 8 8. 
Ἡοτηουὶ 1185. 70].1. 5 
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5] ἀλλ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα λλ᾽ ἄγ μάστιγα καὶ ἡ γαλ 
ὶ 7) ὦ 2 Ν οὐ τί ον ᾿ 2 ᾽ὔ ,ὔ ; Ξ δέξαι, ἐγὼ δ᾽ ἵιπων ἐπιβήσομαι ὄφρα μάχωμαι 

ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι." 
᾿ Ὶ2 ΕῚ , , » » [Υ̓ΨΨῸΣ 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειτιξ “υχάογνος ἀγλαὸς υἱός 

»» ἰνεία, σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ᾽ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω" 

μᾶλλον ὑφ᾽ ἡνιόχῳ εἰωϑότι χαμπύλον ἅρμα μᾶλλ φ᾽ ἡγνιόχᾳ αμπῸλ 9, 
οἴσετον, εἴ πὲρ ἂν αὖτε φεβώμεϑα Τυδέος υἱόν" 

μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον οὐδ᾽ ἐθϑέλητον 

ἐχφερέιιεν πολέμοιο, τεὸν φϑόγγον ποϑέοντε ἀρλοον ες Τλο μλλος τ μρυ ᾽ λγιιςςς , 
γῶι δ᾽ ἐπαΐξας μεγαϑύμου 7] υδέος υἱὸς 

αὐτώ τε χτείνῃ καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους. 
Ν Ἢ Ψ, 2 ἘΣ Χ 2) 7 «“ Ν , [4 

ἀλλὰ σύ γ᾽ αὑτὸς ἕλαυγε τὲ ἄρματα χαὶ τεῶ ἵππῶ, 

τόνδε δ᾽ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέι δουρί.“ 

ὡς ἄρα φωνήσαντες, ἐς ἅρματα ποιχίλα βάντες, 
2 -" 2 2 ᾿ ὶ .". δὲ 2 ΡῚ , ς ἐμμεμαῶτ᾽ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἔχον ὠχέας ἵππους. 

τοὺς δὲ ἴδε Σ ϑένελος Καπανήιος ἀγλαὸς υἱός, 

αἶνα δὲ Τυδείδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
πᾶν , ὶ 2 - , -“ » Τυδείδη Διόμηδες, ἐμῷ χεχαρισμένε ϑυμῷ, 

ἄνδρ᾽ ὁράω χρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσϑαι 

ἐγ ἀπέλεϑρον ἔχοντας" ὃ μὲν τόξων ξὺ εἰδώς, 

Πάνδαρος, υἱὸς δ᾽ αὖτε “υχάονος εὔχεται εἶναι" 

Αἰνείας δ᾽ υἱὸς μὲν ἀμύμονος ᾿Αγχίσαο 
ὩΝ ΡῈ Ξ ’ , ὶ 7 «; 3 »,.1 ὶ]ἤ εὔχεται ἐχγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ᾽ ᾿ἀφροδίτη. 

2 , 

ἀλλ ἄγε δὴ γαζώμεϑ'᾽ ἐφ᾽ ἵππων, μηδέ μοι οὕτω 
Ἴ: “Ι ) ἢ 

931 ἐπιβήσομαι) Ῥᾶποϊ ἴῃ οἷβ Ο οππὶ Ζεποᾶοίο, ἀποβήσομαι τγο- 

Πα] οππη ΑΥΙΒίδΡΟ]Ο. 289 φωνήσαντες --- βάντες] φωνήσαντε --- 

βάντε γῬαποϊ. 244 δράω] ὁρόω Ἰἰθι]. 945 ἔχοντας] ἔχοντε 81]. - 
241 μὲν ἀμύμονος] μεγαλήτορος Ἀ111: οἵ. Ε 468. Υ 208. 
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- Ν ’ , ,ὕ 5 )ὴ 7 {{ 
ϑῦνε διὰ προμάχων, μή πῶς φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς. 

κ ἀπε .»...᾿.ς , γδν , ᾿ γριθίας, 
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη χρατερὸς 4ιομήδης 

»μή τι φόβονδ᾽ ἀγόρευ᾽, ἐπεὶ οὐδέ σε πεισέμεν οἴω" 

οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσχάζοντι μάχεσϑαι 
2 δχ , ,ὔ᾽ , 2 ᾿ 7 γ 

οὐδὲ χκαταπτώσσειν" ἔτι μοι μένος ἔιιπεδόν ἐστιν. 
. ,ὔ ΣΙ αν 2 , γ , Ἁ ,7 

ὀχνείω δ᾽ ἵτπων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὕτως 

ἀντίον εἶμ᾽ αὐτῶν" τρεῖν μ᾽ οὐχ ἐᾷ Παλλὰς ᾿“ϑήνη. 

τούτω δ᾽ οὐ πάλιν αὔτις ἐποίσετον ὠκέες ἵπποι 
»ἤ ΘῊΡ ὑ  Ὸ - , », 2 “ [Φ᾿ , ’ Ν' ἄμφω ἀφ᾽ ἡμείων, εἴ γ᾽ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 
α΄ χέν μοι πολύβουλος ᾿ϑήνη κῦδος ὀρέξῃ 

ἀμφοτέρω χτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠχέας ἵππους 

αὐτοῦ ἐρυχακέειν, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας, 

Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων, 

ἐχ δ᾽ ἐλάσαι Τρώων μετ᾽ ἐυχνήμιδας ᾿Αχαιούς. 
τῆς γάρ τοι γενεῆς, ἧς Τρωί περ εὐρύοπα Ζεὺς 

δῶχ᾽ υἷος ποινὴν 1 ανυμήδεος, οὕνεχ᾽ ἄριστοι 

ἵππων, ὅσσοι ἔασιν ὑπ᾽ ἠόα τ᾽ ἠέλιόν τε" 

τῆς γενεῆς ἔχλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γχίσης, 

λάϑρῃ ““αομέδοντος ὑποσχὼν ϑήλεας ἵππους. 
“" « [4] ΕΝ ,ὔ » Ἐξ , ΠΩ τῶν οἱ ἕξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι -γενέϑλη:" 

τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ᾽ ἐπὶ φάτνῃ, 

τὼ δὲ δύ᾽ Αἰνείᾳ δῶχεν μήστωρι φόβοιο. 
ι ͵ Ν 

εἰ τούτω χε λάβοιμεν, ἀροίμεϑά χε χλέος ἐσϑλόνγ." 

952 οὐδέ σε] πομπμ]}} ἴῃ οἷβ ΟΠ ἐαπὶ ῬίοΙομιθοὸ Αβοδ]οηϊία, οὐδέ 

μὲ πὸ 1ΠΡ}1, οὐδὲ σὲ Δ, οὐδὲ σὲ το αὶ οατὴ δι ἴΔη0. 958 γάρ 
ΠΡ ἘΣ ΕΤΟΥΣ Φεα τς ΦΡΙ ιν τ 2 ὦ αν τὶ μοι] γὰρ ἐμοὶ ἴγ85 ὃχ ἀθίθυ ον 8. 501 ἠόα] ἠῶ (ἡώ τπμιι8) ΠΡ. 

" . η , Ρ . 

910 γενέϑλη] ΘοαΠ0685 ἔδι6 οἴμηθβ, γεγέϑλαι τῖ|5, γενέϑλης ΔαδονΙρίαπη 

ἴῃ ἃ|1ο: 14 τϑοθρϑυιηΐ βαϊΐουθβ αηΐθ ΑρΡΙ ΓΖ θυτη οἵ ρᾶποὶ μοϑί ΘΙ. 
55 

τῷ οι μ᾿ 

200 

τΘ φυ οι 
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τΘ οο ῶι 
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ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον" 

τὼ δὲ τάχ᾽ ἐγγύϑεν ἦλϑον ἐλαύνοντ᾽ ὠχέας ἵππους. 

τὸν πρότερος προσέεισιε “υκχάονος ἀγλαὸς υἱός" 

»καρτερόϑυμε, δαΐφρον, ἀγαυοῦ Τυδέος υἱέ, 

ἢ μάλα σ᾽ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο, πιχρὸς ὀιστός" 

γῦν αὐτ᾽ ἐγχείῃ πειρήσομαι, αἵ κε τύχωμι."““ 
ἢ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος 

χαὶ βάλε Τυδείδαο κατ᾽ ἀσπίδα: τῆς δὲ διαπρὸ 

αἰχμὴ χαλκείη πταμένη ϑώρηκι πελάσϑη. 

τῷ δ᾽ ἔπι μαχρὸν ἄυσε “υχκάονος ἀγλαὸς υἱός" 

»βέβληαι χενεῶνα διαμσιερές, οὐδέ σ᾽ ὀίω 

δηρὸν ἔτ᾽ ἀνσχήσεσϑαι" ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκας.“ 

τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 

»ἤμβροτες οὐδ᾽ ἔτυχες" ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶί γ᾽ ὀίω 

πρὶν ἀποπαύσεσϑαι, πρὶν ἢ ἕτερόν γε πεσόντα 

αἵματος σαι ρηα ταλαύρινον πολεμιστήν .““ ; 

ὡς φάμενος προέηχε" βέλος δ᾽ ἴϑυνεν ᾿“ϑήνη 

ὁῖνα παρ᾽ ὀφϑαλμόν, λευχοὺς δ᾽ ἐπέρησεν ὀδόντας. 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής, 

αἰχμὴ δ᾽ ἐξεσύϑη παρὰ νείατον ἀνϑερεῶνα. 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ 

αἰόλα παμφανάοντα, παρέτρεσσαν δέ οἱ ἵπποι 

ὠκύποδες" τοῦ δ᾽ αὖϑι λύϑη ψυχή τε μένος τε. 
᾿ 

219 τύχωμι]) Α, τύχοιμι, οοἰον} ΠΡΌ 1]. 288 σρὶν --- πρὶν] γ᾽ ἴῃ 

ΠΌΡῚ5. ὈΓ5 δα αἸπ ἀ θη πιη οθηβθαῦ θαυ π65, ἀθ]ου ΒΘΚΚοι 3; οὗ, Β 418. 

Χ 200. ΑἸΠοῚ’ ππα]οαύ ἃ Ἔοομ6 ΗΠ. 250 54. 298 ἐξεσύϑη) ΟἿ 811] 

ὁπ Ζομοάοίο, ἐξελύϑη, 4111} ἴῃ οἷβ Δ σππὶ Αὐβέανοιο, ἐξελάϑη γεὶ ἐξέ-- 

συτο ν6] ἐξεχύϑη Ῥϑιοὶ. 295 παμφανάόοντα) παμφανόεντα τπτ5 
ὁοάοχ, σταμφανόωντα οἴου. 
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Αἰνείας δ᾽ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μαχρῷ, 
ὔ , , ς 2 ,ὔ .Ὶ 2 ϑ δείσας μή πώς οἱ ἐρυσαίατο νεχρὸν ᾿“χαιοί" 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖνε λέων ὡς ἀλκὶ πεποιϑώς, 

ἐ πρόσϑε δέ οἱ δόρυ τ᾽ ἔσχε χαὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην 

τὸν χτάμεναι μεμαώς, ὃς τις τοῦ γ᾽ ἀντίος ἔλϑοι, 

σμερδαλέα ἰάχων. ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ 
δ ,ὔ »“ἷ « 2 “ 2). » ὶ ᾽ὔ Τυδεΐδης, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο κ᾽ ἄνδρε φέροιεν, 

τ - , ᾿ἱ ν «“ 7 τ} , Η Ἵ 
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ" ὃ δέ μιν ῥξα πάλλε καὶ οἷος. 

τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ᾽ ἰσχίον, ἔνϑα τε μηρὸς 

ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, χοτύλην δέ τέ μιν χαλέουσιν" 
, “ν ς ᾿ ᾿ Ὶ » ςω ,ὕ 

ϑλάσσε δέ οἱ χοτύλην, πρὸς δ᾽ ἄμφω δῆξε τένοντε, 

ὦσε δ᾽ ἄπο ῥινὸν τρηχὺς λίϑος. αὐτὰρ ὅ᾽ γ᾽ ἥρως 

ἔστη γνὺξ ἐριπὼν χαὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ 

γαίης" ἀμφὶ δὲ ὄσσε χελαιγὴ νὺξ ἐχάλυψεν. 

χαί νύ χεν ἔνϑ'᾽ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 
ΡῚ ν ἄρ Ἔχω , ν , 2 ὶ 7, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿ἡφροσίτη, 
, « ξς - 5 , , , ᾿ μήτηρ, ἥ μιν ὑπ᾽ ᾿4γχίσῃ τέχε βουκολέοντι 

᾿] " Ἅ, ει ᾽, ΘΑ ΒῚ ’ ’ , 

ἀμφὶ δὲ ὃν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευχώ, 

πρόσϑε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμ᾽ ἐχάλυψεν, 

ἕρχος ἔμεν βελέων, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων 

χαλχὸν ἐνὶ στήϑεσσι βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἕλοιτο. 

ἢ μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο. 

οὐ δ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἐλήϑετο συνϑεσιάων 

τάων, ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 

808 δύο χἾ δύο γ᾽ Π0γ] ἔδιβ οἵμπθβ, δύο τπππβ; χ᾽ ἀπ ἰ απΐθι" ΘοηΪ6- 

οὐαί ργμθ, ροβίπ]αν οο]]αίο ΠΤ 44τ ΝΆΡον ΘΗ. 100. ΟἿ Υ 280. 4390. 

42 218, 56 ν. οδἰϊδηι Ζ' 818. γγ. 381. 810 δὲ ὄσσε] 1|0ν], δέ .Ε᾽ ὄσσε 
Ῥοβίι!αξ γὰπ Ἠθυ ορᾶθη 966. ὁ: οἵ, 2 850. 514 δὲ ὃν] Α 811, δ᾽ ἑὸν 
ΟἹ τοεϊϊααὶ. 819 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ Τ|0ν]. 
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ἀλλ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύχκακε μώνυχας ἵππους 

γόσφιν ἀπὸ φλοίσβου, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας, 

Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους 

ἐξέλασε Τρώων μετ᾽ ἐυχνήμιδας ᾿αΙχαιούς" 
ὶ ὦ Ὶ ’ ς , ,ὔ [4 " ψΨ, δῶχε δὲ 4ηιπύλῳ ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης 
-» ς 7 «“; ς " 27 »ὔ δὲ τῖεν ὁμηλικίης, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ἤδει, 

γηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν. αὐτὰρ δ᾽ γ᾽ ἥρως 

ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 

αἶνα δὲ Τυδείδην μέϑεπε κρατερώνυχας ὕιπους 
. , «ι Ὶ ’ 2 ,ὔ ἧ 3 - 

ἐμμεμαώς. ὃ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέι χαλκῷ, 

γιγνώσχων, δὅ᾽ τ᾽ ἄναλκις ἔην ϑεὸς οὐδὲ ϑεάων 

τάων, αἵ τ᾽ ἀνδρῶν πόλεμον χάτα χοιρανέουσιν, 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ ᾿“ϑηναίη οὔτε πτολίπορϑος ᾿Ενυώ. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἐχίχανε πολὺν καϑ' ὅμιλον ὀπάζων, 

ἔνϑ᾽ ἐπορεξάμενος μεγαϑύμου Τυδέος υἱὸς 

ἄχρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέι δουρὶ 
2 Ξ σας 5 ΜῚ ὶ ᾿ 2 ΄ ἀβληχρήν" εἰϑαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν 
3) , ἊΝ , [] Ξ ἢ , 2 , 
ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες χάμον αὐταί, 

᾿ « ,ὕ ἘΝ ΡΣ γᾷ “" 
πρυμγὸν ὕπερ ϑέναρος. δέε δ᾽ ἄμβροτον αἷμα ϑεοῖο, 
2 , γρι ΄ τὰ “ "» Ξ ἰχώρ, οἱός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι ϑεοῖσιν 

5} δ - ,ὕ, 2 5] ,ὔ 2 γ, Ἂν 

οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ πίνουσ᾽ αἴϑοπα οἶνον" 

τοὔνεχ᾽ ἀναίμονές εἰσι χαὶ ἀϑάνατοι χαλέονται. 

ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο χάββαλεν υἱόν" 

καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων 

χυανέῃ νεφέλῃ, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων 

926 ἤδει] τιστι5 1Π06ι;, ἤδη 41π|5, ἤδη νϑὶ ἤδη οϑίθιϊ. 948 χάβ- 

βαλεν] κάμβαλεν Ῥϑτοὶ ἴῃ οἷβ ΑΟ; οὗ ζ 112. 944 ἐρύσατο) Δ10 ἅ11], 

ἐρύσσατο οθίου!; οἵ. Β 89. 
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χαλχὸν ἐνὲ στήϑεσσι βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἕλοιτο. 

τῇ δ᾽ ἔπι μαχρὸν ἄυσε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 

ο»δἶχε, Διὸς ϑύγατερ, πολέμου χαὶ δηιοτῆτος. 
Ν᾽] 2 “}, ς -" ᾽ 21) ΝῚ 2 ’ - 
ἢ οὐχ ἅλις, οττι γυγαικὰας αἀγαλζχισαᾶς ἡπεροζιξύεις; 

εἰ δὲ σύ γ᾽ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἢ τέ 
διγήσειν πόλεμόν γε, καὶ εἴ χ᾽ ἑτέρωϑ διγήσειν μόν γε, χαὶ εἴ χ᾽ ἑτέρωϑι 

σ᾽ ὀίω 

πύϑηαι.“ 

ὡς ἔφαϑ᾽" ἣ δ᾽ ἀλύουσ᾽ ἀπεβήσετο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς. 
τὴν μὲν ἄρ᾽ Ἴρις ἑλοῦσα ποδήνειιος ἔξαγ᾽ ὁμίλου ἤν 9 1ρι6 δὰ ποθήνξμιος ἔξξαγ ομϑια 
ἀχϑομένην ὀδύνῃσι" μελαίνετο δὲ χρόα χαλόν. 

εὗρεν ἔιτειτα μά ἐπ ἀοιστεορὰ θοῦ "Ζρηα οὲν ἔ; μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ ϑοῦρον Ἴἤρη 
[σὲ 2 

ἥμενον, ἠέρι δ᾽ ἔγχος ἐχέκλιτο χαὶ ταχέ᾽ ἵππω" 

ἣ δὲ γνὺξ ἐριπιοῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο 

πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυχας ἤτεεν ἵιπους" 

»φίλε χασίγνητος, κόμισαί τέ με δός , . 

τὲ μοι ἵππους, 

ὄφρ᾽ ἐς "Ολυμσιον ἵχωμαι ἵν᾿ ἀϑανάτων ἕδος ἐστίν. 

λίην ἄχϑομαι ἕλκος, ὃ μὲ βροτὸς οὔτασεν ἀνὴρ 

Τυδεΐδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο.“ 
Ι χ τ 

ὡς φάτο" τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿άρης δῶχε χρυσάμπυκας ἵππου δῷ Ἵ 9. “4φρης (ὃ χρυσάμπυκας ἱπποῦς. 
«' 3.3 ,ὕ 2) 2 , , 53; ἣ δ᾽ ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ, 

πὰρ δέ οἱ ᾿Ιρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσίν, 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάειν᾽ τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσϑην. 
αἶψα δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἵκοντο ϑεῶν ἕδος, αἰπὺν "Ολυμπον" 
ἔνϑ᾽ ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα ᾿Ιρις 

889 χασίγνητος, κόμισαι] χασίγνητε, χόμι 
ΟἹ 

ισαι γε] χασίγνητ᾽, ἐχ- 
χόμισαι Ἰἰθγ1; ΘοΥΤΘχθυπηΐ γ ΓΘϑνσθη οὐ ΜΙ θηαοα ἀὰ Οὐοβία. Οἵ, 2) 1δῦ. 

δός τέ] (, δὸς δέ το!ατῖ; ΠΙΠΑ͂ ρυΐπηπβ τθοθρὶς θυ η6. 868 δέ οἵ] 

ΠῚ, δέ .Εε οοΠ]αΐο χ 288 δοπίθοῖϊξ Οομοὶ ΜῸΟν. 418 
900 ἐλάξι»] ἐλάαν (ἐλάφν τιι8) 1101]. 

ΡΠ ΤΩΙ οὖ ορίμη]. 

ἜΘ ΟἿ Γ΄ 262. “750: 

ἀέχοντε] ραιιοὶ, ἄχοντε 
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910 

ὦ: ι ζι 

980 

ὧν ορο οι 

990 
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λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων, πάρα δ᾽ ἀμβρόσιον βάλεν εἴδαρ. 
ἣ ) δ᾽ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ ᾿ἀφροδίτη 

᾿ .ς- [4 ὌΧ 5 ΠῚ γη τῷ’ ,ὕ [σ᾽] 

μητρὸς ἑἕῆς" ἣ δ᾽ ἀγκὰς ἐλάζετο ϑυγατέρα ἣν, 
7, ᾽ὔ ,ὔ ἕ 2) ΨΕ ἢ 5 “ἢ ΣΟ ΣΩΝ ’ " χειρί τέ μιν χατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν 

»τίς νύ σὲ τοιάδ᾽ ἔρεξε, φίλον τέκος, Οὐρανιώνων 

μαψιδίως, ὡς εἴ τι χαχὸν δέζουσαν ἐνωπῇ; “ 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔτειτα φιλομμειδὴς ᾿“φροδίτη" 

»οὐτά μὲ Τυδέος υἱὸς ὑπέρϑυμος Διομήδης, 

οὕνεχ᾽ ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέιιοιο 

Αἰνείαν, ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν. 

οὐ γὰρ ἕτι Τρώων χαὶ ᾿“χαιῶν φύλοπις αἰνή " 5 δ Ὑχς χα φ αὐτο Ι» 

ἀλλ᾽ ἤδη 4Ὠαναοί γε χαὶ ἀϑανάτοισι μάχονται.“ 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔτειτα Διώνη δῖα ϑεάων" 
»-ΞΑ ΄, 3. ΄ . ΡΨ, ΝῚ , ἐ »τέτλαϑι, τέχνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο χηδομένη περ 

πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

ἐξ ἀνδρῶν, χαλέπ᾽ ἄλγε᾽ ἐπ’ ἀλλήλοισι τιϑέντες. 
,Σ ᾿ "ὕ [φ᾿ 3] , 5 “ερ5) , 

τλῆ μὲν “ἥρης, ὅτε μιν τος χρατερός τ᾽ ᾿Εφιόάλτης 

παῖδες ᾿“λωῆος δῆσαν χρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ" 
Ὶ ,ὔὕ 12 ΒΡ] ἿᾺ ὙΦ - Ἁ ὶ 7 “» χαλχέῳ δ᾽ ἐν χεράμῳ δέδετο τρεῖς χαὶ δέχα μῆνας. 

καί γύ χὲν ἔνϑ᾽ ἀπόλοιτο ΄ρης ἄτος πολέμοιο, 
Ρ] Ἁ Ν ω 3 2 ,ὔ, εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς ᾿Περίβοια 

“Βρμέᾳ ἐξήγγειλεν" ὃ δ᾽ ἐξέκλεινεν Ἴἤρηα 

ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἕ δεσμὸς ἐδάμνα. 

τλῆ δ᾽ “Ἥρη, ὅτε μιν χρατερὸς πᾶις ᾿μφιτρύωνος 

δεξιτερὸν χατὰ μαζὸν ὀιστῷ τριγλώχινι 
ῃ Η , , 5, ΠΕΣ , », Ἢ βεβλήχει" τότε χαί μιν ἀνήχεστον λάβεν ἄλγος. 

τλῆ δ᾽ ᾿Δίδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠχὺν ὀιστόγν, 

981 τρεῖς χαὶ δέχα] τρισκαίδεχα ΤὈγ]; ν. ὦ 840. 
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ον . ΒΚ λιν εν Ζ ᾿ ΕΑ Αλ εὐτέ μιν ωὐτὸς ἀνήρ, υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 

ἐν Πύλῳ ἐν νεχύεσσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωχεν. 

αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς χαὶ μαχρὸν "Ολυμπον 

χῆρ ἀχέων, ὀδύνῃσι πεπαρμένος" αὐτὰρ ὀιστὸς 
»» . πὰ ἘΠΕῚ “- δὲ τ ς , ὥμῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ ϑυμόν. 

τῷ δ᾽ ἔπι Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων 

ἠχέσατ᾽" οὐ μὲν γάρ τι χαταϑνητός γ᾽ ἐτέτυζτο. 
, 2 ΄ « 2 »ἵ 2 » εἰν» 

σχέτλιος, ὀβριμοεργός, ὃς οὐχ ὄϑετ᾽ αἴσυλα ῥέζων, 

ὃς τόξοισιν ἔχηδε ϑεοὺς οἱ "Ολυμπον ἔχουσιν. 

σοὶ δ᾽ ἔπι τοῦτον ἀνῆχε ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿“ϑήνη. 

γήπιος, οὐδὲ τὸ οἷδε χατὰ φρένα Τυδέος υἱός, 
[4 ὴ2 2 ὶ Ἁ [4 2 , ,ὔ ὅττι μόλ᾽ οὐ δηναιὸς ὃς ἀϑανάτοισι μάχηται, 

οὐδέ τί μιν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάζουσιν 
2 ,ὔ ΕῚ ΡΒ] ,ὔ Ἷ Ρ] -- Υ - ἐλϑόντ᾽ ἐκ πολέμοιο χαὶ αἰνῆς δηιοτῆτος. 

τῷ νῦν Τυδεΐδης, εἰ καὶ μάλα χαρτερός ἐστιν, 
’ὔ , ,ὔ [: ᾽ ’ -“ , φραζέσϑω, μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται" 

μὴ δὴν ΑἸἰγιάλεια περίφρων ᾿Αδρηστίνη 
Ξι [ν ᾽ , 2 “ 9 ,ὔ ἐξ ὕπνου γοάουσα φίλους οἰχῆας ἐγείρῃ; 

χουρίδιον ποϑέουσα πόσιν τὸν ἄριστον ᾿Αχαιῶν, 

ἰφϑίμη ἄλοχος Διομήδεος ἱπποδάμοιο.“ 

ἢ ῥα, χαὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ" 
ΡῚ , “πὸ ἐν ,ὔ -» 

ἄλϑετο χείρ, ὀδύναι δὲ χατηπιάοντο βαρεῖαι. 

αἵ δ᾽ αὖτ᾽ εἰσοράουσαι ᾿“ϑηναίη τε καὶ Ἥρη 
χερτομίοις ἐπέεσσι Δία Κρονίδην ἐρέϑιζον" 

408. 404] 5ρινοβ. ἱπαϊοαηΐ ΒΘΚΚΟΡ 35, ΝὍποῖκ, 811]. 

418 γοάουσαὶ]ὶ γοόωσα ΙἸθν]. 4106 ἐχῶ] ἐχὼρ γ6ὶ ἐχῶρ 4111. 

41τ χατηπιάοντο] χατηττιόωντο 1101]. 418 εἰσοράουσαι) εἰσορό- 

ὠὡσαῖι ἸἸΌΥ]. 

Ν 
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Ν" Μ ’, Ὄ . - 3 , ᾿ς τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿1“ϑήνη 

»Ζεῦ πάτερ, ἡ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, ὅττι χεν εἴπω; 

ἢ μάλα δή τινα Κύπρις ᾿χαιιάδων ἀνιεῖσα 

Τρωσὶν ἅμα σπέσϑαι, τοὺς νῦν ἔχπαγλ᾽ ἐφίλησεν, 

τῶν τινὰ χαρρέζουσα ᾿χαιιάδων ἐυπέπλων 
κ Α ἊΝ , Ἐ ψ᾿: Α » ς , {{ πρὸς χρυσῇ περόνῃ χαταμύξατο χεῖρα ἁραιήν. 
«ι ’ὔ γ δ Ψ' ν 2 ὮΣ τοῖν - ὡς φάτο" μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε 

χαί δα χαλεσσάμεγος προσέφη χρυσῆν φροδίτην" 

»οὔ τοι, τέχγον ἐμόν, δέδοται πολεμήια ἔργα, 
γ. ἃ 4 3 ἊΣ (- ’ , 27 ,ὔ ν ἀλλὰ σύ γ᾽ ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο 

ταῦτα δ᾽ ΄ἥρηι ϑοῷ χαὶ ᾿ϑήνῃ πάντα μελήσει." 
ι ἐ 

ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 
5 , ΝΣ ἘΣ ἢ [τ ΣΞ ὝΥΞ ᾿ δ Αἰνείᾳ δ᾽ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης 

γιγνώσχων, ὃ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας ““πόλλων" 
2 ἀλλ᾽ δ γ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲ ϑεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ᾽ αἰεὶ 

αἹϊνείαν χτεῖναι χαὶ ἀπὸ χλυτὰ τεύχεα δῦσαι. 

τρὶς μὲν ἕπειτ᾽ ἐπόρουσε χαταχτάμεναι μενεαίνων, 

τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ᾽ ᾿“πόλλων" 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἴσος, 

δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος ᾿“πόλλων᾽ 

φράζεο, Τυδεΐδη, καὶ χάζεο μηδὲ ϑεοῖσιν 

ἰσ᾽ ἔϑελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον 

ἀϑανάτων τε ϑεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνϑρώπων.“ 

ὡς φάτο" Τυδεΐδης δ᾽ ἀνεχάζετο τυτϑὸν ὀπίσσω, 

μῆνιν ἀλευάμενος ἑχατηβόλου ᾿Ππόλλωνος. 

428 ἅμα σπέσϑαι] ἅμ᾽ ἑσπέσϑαι 11 ἴῃ οἷβ Α οὐ Ατηρ βίαπιβ; υ. 
᾿ς Ν ΟἾ «. “Τ- Η ἢ {ργ» " 1" ν" ν᾿ Η Ἷ « , ΡυδοΓ Π. 8 8. 4320 χρυσῇ] ΠΡΡῚ ἴδ:6 οἵηπθβ, χρυσέῃ Το] απ. ἁραινη»ν) 

Ῥδποὶ οππὶ ΑΥΙΒία ΟΠΟ (5010]. ΒΚ) οἱ Ἡθγοαϊδμο (Δ4 Σ᾽ 411. κ 90), ἀραιήν 66- 

611 ΘΟΠΙ665. 421 χρυσῆν] ΠΠῸΡῚ ἔδι "6 οἴηπθβ, χρυσέην τΕ] απ]. 
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Αἰνείαν δ᾽ ἀπάτερϑεν ὁμίλου ϑῆχεν ᾿“πόλλων 

Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅϑιε οἱ νηός γ᾽ ἐτέτυχτο. 

ἢ τοι τὸν “ητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα 
2 ,ὔ μ ’ὔ ΒΣ ,ὔ ’ὔ ’ ,ὔ ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τὲ κύδαινόν τε" 

αὐτὰρ ὃ εἴδωλον τεῦξ᾽ ἀργυρότοξος ᾿“πόλλων 
2 “" 32 2 ,ὔ 2) " ’ -» 

αὐτῷ τ᾽ Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ εἰδώλῳ Τρῶες χαὶ δῖοι ᾿ἡχαιοὶ 
δήουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήϑεσσι βοείας 

ἀσπίδας εὐχύκλους λαισήιά τε πτερόεντα. 

δὴ τότε ϑοῦρον Ἄρηα προσηύδαε «Ῥοῖβος ᾿Ἵπόλλων᾽ 

»“ρες, 4ρες βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχεσιτιλῆτα, 

οὐκ ἂν δὴ τόνδ᾽ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελϑὼν 

Τυδεΐδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο; 

Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ, 
τ Ν ΡΣ 2 2 -" 2 8 ΒΡ. ῬΨ { αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἴσος. 

«ι ΡῚ Ν 2 ν Ν τὴ ,“- ͵ὔ ΤᾺ Ξ 

ὡς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Π]εργάμῳ ἄκρῃ 

Τρῳὰς δὲ στίχας οὖλος ρης ὥτρυνε μετελϑών, 

εἰδόμενος ᾿χάμαντι ϑοῷ ἡγήτορι Θρῃχῶν ἈΒΡΟΒ ἶ δ ρα νος υά τ 
υἱάσι δὲ Πριάμοιο διοτρεφέεσσι κέλευσεν" 

»»ὦ υἱεῖς ΠΙριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος, 

ἐς τί ἔτι χτείνεσϑαι ἐάσετε λαὸν ᾿αΙχαιοῖς; 

ἢ εἰς ὅ χεν ἀμφὶ πύλῃς εὐποιήτῃσι μάχωνται; 

448 χύδαινου] Π|Ὀν]; χήδαινον ΘΟ θοοΡαὐ Π) ον], ἰάθηη γ6] χήδευον 

Ῥοβίπ! αὐ νὰῃ θυ ουθη Πρθιη. 10 (1881) ρΡ. 850. 452 βοείας] ἴῃ 

ἢΠΘ ΨΘΙΒΙΙΒ. ΘΟμ μηδ, ΟΠ ΒΟΚΙΚο ΗΒ].1 281. 404 προσηύδαεϊ προσ- 

ηὐδα (προσηῦδα ἀπο) 1101}. 408 πρῶτα] Ῥ]ονίαιιο, πρῶτον ἄτι 6χ 

122 

ἀρ θεϊουϊθιβ; οἵ. 888. 4068 χἕλευσεν] ΑΟ 4111 τ], χέλδυεν γϑ Πα]. 

400 εἰς δ΄ χεν] εἰσόχ᾽ Α οὐ τιππ|β 6χ Ἀ11|8, ἐσόχδν τιπτι5 οοάθχ, ππα6 
« ὃς δ χ᾽ πόῃ τη816 οοπίθεϊς Νάποῖς. 
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Υ χεῖται ἀνὴρ ὅν τ᾽ ἴσον ἐτίομεν “Ἔχτορι δίῳ, 
» , Ρ ΟΝ ΓΑ τι ,ὔ 

«Αἰνείας υἱὸς μεγαλήτορος ΑΤγχίσαο. 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐχ φλοίσβοιο σαώσομεν ἐσϑλὸν ἑταῖρον." 
ει 2 Ν » ᾿ Ἂ Ἅ, ς ,ὔ ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος χαὶ ϑυμὸν ἑχάστου. 

4τὸ ἔνϑ᾽ αὖ Σαρπηδὼν μάλα γείχεσεν “Εχτορα δῖον" 

ἽἜχτορ, πῇ δή τοι μέν ἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσχες; » χτορ, πῇ δή τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσχες; 

φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ᾽ ἐπικούρων 

οἷος σὺν γαμβροῖσι κασιγγήτοισί τε σοῖσιν. 
-" -» "ὕὔ ΒΕ» ν ) δι) ὶ ἡ 2 7. Ἀὶχ - τῶν νῦν οὔ τιν᾽ ἐγὼν ἰδέειν δύναμ᾽ οὐδὲ νοῆσαι, 

4τὸ ἀλλὰ χαταπτώσσουσι, χύνες ὡς ἀμφὶ λέοντα" 
ς » ᾿) ΟΥ̓ ΄ 2 « 7 νον ον ᾿, 
ἡμεῖς δ᾽ αὖ μαχόμεσϑ', οἵ πέρ τ᾽ ἐπίχουροι ἔνειμεν. 

Ν Ν 3) Ἁ ΒΡ] ,ὔ Δ , ’, «κ᾿ ΝΗ 

χαὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἑὼν μάλα τηλόϑεν ἥκω 

τηλοῦ γὰρ “υκίη Ξάνθῳ ἔπι δινήεντι, 
2 Ψ ,7 ’ὔ , 2). ᾿ , “Υ 

ἔγϑ'᾽ ἄλοχόν τε φίλην ἕλιπον χαὶ νήπιον υἱόν, 

480 χὰδ δὲ χτήματα πολλά, τά τ᾽ ἔλδεται ὅς κ᾽ ἐπιδευής. 
Σ Ν Ἃ, «ι ,ὔ ᾿ ,ὔ Ν ,ὔ ὋΣ 2 ν 

ἀλλὰ χαὶ ὡς “υχίους ὀτρύνω χαὶ μέμον᾽ αὐτὸς 

ἀνδρὶ μαχέσσασϑαι" ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον, 

οἷόν χ᾽ ἠὲ φέροιεν ᾿Αχαιοὶ ἤ χεν ἄγοιεν » χ᾽ ἠὲ φέροιεν ᾿Ω͂χ ἢ, ἢ: γοιξγ. 

τύνη δ᾽ ἕστηκας, ἀτὰρ οὐδ᾽ ἄλλοισι κελεύεις 

48 λαοῖσιν μεγέμεν χαὶ ἀμυνέμεναι ὀάρεσσιν. 
’ ς } » ’ὔ ς ’, , 

μὴ πῶς, ὡς ἀἁψῖσι λίγου ἁλόντε πανάγρου, 
3] ὶ 4 ὶ Ἷ [δ Ἄ; Ψ ,ὔ ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησϑε, 
[6 ῚΝ ἘΣΣΩΝΕΝ , ΡΣ 1 ,ὔ ΄, ς , 

οἵ δὲ τάχ ἐχπέρσουσ εὖ γαιομένην πόλιν ὑμήν. 

418 φῆς] ΟΙ) 8111, φῇς ν61 φής Α οἷ τϑ]απῖ; οἵ. ῥγαθῇ, 8. 8. 

4τ ἐγὼν ΑΟἿ 4111, ἐγὼ {65 ΠΥ]. 418 ἥχω]. 11ρν], ἵχω Βοκκορ", 

ΝΆΠπΟΙΚ, 1,8, ΒΟΟΠΘ, 411; οἵ. ν 895. 488 μαχέσσασϑαι] ἴία. ν6} μα- 

χέσασϑαι ἸἰΡ0Ὶ ππο]ϊονοβ, μαχέσϑαι τππ|ι5, μαχήσασϑαι το]ϊαπ. 

480 ὀάρεσσιν] ὥρεσσιν [10 γ]. 
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Ἀ Ἀ ᾿ , τῷ, , ’ ᾿ Εὶ 

σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν, νύχτας τε χαὶ ἡμαρ 

ἀρχοὺς λισσομένῳ τηλεχλειτῶν ἐπικούρων 
,ὕ 2 ἐ Ν 

γωλεμέως ἐχέμεν, χαλείν δ᾽ ἀποϑέσϑαι ἐνιπήν.“ 

ὡς φάτο Σαρπηδών, δάχε δὲ φρένας “Εχτορι μῦϑος" 

αὐτίχα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε, 

πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντῃ 

ὀτρύνων μαχέσασϑαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰγήν. 

οἱ δ᾽ ἐλελίχϑησαν καὶ ἐναντίοι ἕσταν ᾿“χαιῶγ" 

᾿“ργέιοι δ᾽ ὑπέμειναν ἀολλέες. οὐδὲ φόβηϑεν. 
"Σ Ψ) »ἷ ,ὔ ,ὔ ς Ἀ 2 ΟἿ Ἁ 

ως ὸ αγνεμος ἀχγὰς φρθέξι ἐερὰας χατ ἀλωὰς 

5] δ ὦ ,ὕ [4 Ἁ Ζ , 
ἀνδρῶν λικμώντων, ὅτε τὲ ξανϑὴ 4}ημήτηρ 

χρίνῃ ἐπειγομένων ἀνέμων καρπόν τὲ καὶ ἄχνας, 
[4] 1) «Ὁ ψ, 2 7 «ι δέος ὦ ι 

αἵ δ᾽ ὕπο λευχαίνονται ἀχυρμιαί: ἃς τότ᾽ ᾿Ηχαιοὶ 

λευκοὶ ὕπερϑε γένοντο χογνισάλῳ, ὅν δὰ δι’ αὐτῶν 
.) ᾿Ὶ Ἔ ’ὔ 2 ,ὔ 7 [4 

οὐρανὸν ἐς πολύχαλχον ἐπέπληγον πόδες ἵὕτπων, 

ἂψ ἐπιμισγομένων" ὑπὸ δ᾽ ἔστρεφον ἡγνιοχῆςς. 

οἱ δὲ μένος χειρῶν ἰϑὺ ἔρον" ἀμφὶ δὲ νύχτα 
ἢ ς ΡῈ ΣΝ 9 φ Ν μῳ Ἴ 

ϑοῦρος ΄ἥρης ἐχάλυψε μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγων, 

πάγντοσ᾽ ἐποιχόμενος" τοῦ δ᾽ ἐχραίαινεν ἐφετμὰς 

«Ῥοίθου ᾿4Ζπόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μιν ἀνώγει 
Ν ᾿ ἰ 

Τρωσὶν ϑυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε ΠΙ|αλλάδ᾽ ᾿“ϑήνην 

489 ἐχητέρσουσ᾽ Ρ]οτίαιιο, ἐχτέρσουσιν ΑἹ, ἐχπέρσωσίι ») Ῥαποὶ 

1η 615 ΟἍ, απο τϑοθρὶὺ ΝΆποῖς: ν. ργϑϑί. 1], 8. 6,1, 4. 491 τηλεχλειτῶν) 

411, τηλεχλητῶν (χποα ἃ ΠῚ5 ἸοοΒ Ῥάποι πθατι6 ορεϊταὶ ΠΠὈΡῚ Πα θη) ὁοτη- 

ῬΙΌΙ 65 ἴῃ οἷβ ΑΟ. 492 χαλε7τ}} ΘΟΙΏΡΙΠΓΘΒ ἴῃ οἷβ Α, χρατερὴν (Ἴ) τὸ- 

Ἰααὶ. 490 δοῦρα] ᾿ἰὈν], δοῦρε ΒΘ κΙκον 5, 498 οὐδὲ φόβηϑεν)] ΛΟ 

4}, οὐδ᾽ ἐφόβηϑεν τοϊαυί. 
ται (ὑπτολευχαίνοντο τπτι8) 110]. 

502 ὕχτο λευχαίνονται] ὑπτολευχαίνον- 
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2 ᾽ Ὁ ει , ς ,ὔ » ΡΣ ’ οἰχομένην" ἣ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών. 

αὐτὸς δ᾽ Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο 

ἧκε χαὶ ἐν στήϑεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν" 

Αἰνείας δ᾽ ἑτόροισι μεϑίστατο. τοὶ δ᾽ ἐχάρησαν, 
ς ΡΆΥ ΄ Χ ᾽ , ᾿ 
ὡς εἶδον ζωόν τε χαὶ ἀρτεμέα προσιόντα 

χαὶ μένος ἐσϑλὸν ἔχοντα μετάλλησάν γε μὲν οὔ τι" αἱ μένος ἐσθλὸν ἔχ μετάλλησάν γε με 
2 Ν 27᾽ , 7, « 2 "ἢ “- 2) 

οὐ γὰρ ξὰα πόγος ἄλλος, ὃν ἀργυρότοξος ἕγειρὲν 
27 δ ΡῚ ἿΣ 2 - 

Ἄρης τε βροτολοιγὸς "ἔρις τ᾽ ἄμοτον μεμαυῖα. 

τοὺς δ᾽ Αἴαντε δύω χαὶ ᾽Οδυσσεὺς χαὶ Διομήδης 
2 Χ 5" [4 ὶχ Χ 2 ᾿" ὥτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεγν" οἱ δὲ χαὶ αὐτοὶ 

οὔτε βίας Τρώων ὑπεδείδισαν οὔτε ἰωκάς, 
ὩΣ 2 27 ΓΦ 2 ’, ς» πτ ᾿ 

αλλ ἕμεγον γεφέλῃσιν ξοικότες, ἃς τὲ Κρονίων 

γηνεμίης ἕστησεν ἐπ᾿ ἀχροπόλοισιν ὄρεσσιν 

ἀτρέμας, ὄφρ᾽ εὕδῃσι μένος βορέαο καὶ ἄλλων οεμας, οφς( ῃ ͵ Ξ ν Ε ἘΝ 

ζαχρειῶν ἀνέμων, οἵ τὲ νέφεα σχιόεντα 

πγοιῇσιν λιγυρῇσι διασχιδνᾶσιν ἀέντες" 

ὡς 4Ἔαναοὶ Τρῶας μένον ἔιμσεδον οὐδ᾽ ἐφέβοντο. 

᾿Ατρεΐδῃς δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίταε πολλὰ χελεύων" 

»»ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσϑε, 

ἀλλήλους τ᾽ αἰδεῖσϑε κατὰ χρατερὰς ὑσμίνας. 
5» δὶ ,ὔ 12 ) ὶ - 7, , ῬΝ , αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται" 

φευγόντων δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ χλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή.“ 

ἢ; καὶ ἀκόντισε δουρὶ ϑοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα, 

«ἰνείω ἕταρον μεγαϑύμου 4ηικόωντα 

ΠΙ|εργασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέχεσσιν 

δ8ῦ ζαχρειῶν»] 1101; ζαχρηῶν ὙΥ̓οἸἤπηι οὐ Ῥδἰτκθυῖιπι Βθοι!! 6α]- 

ΤΟΥΘΒ ῈΓΘ. ΟἸΏΠΘΒ ΒΟΡΙρβο πηΐ. ΟἿ, ῥγαθῖ, ΤΠ. 8. 2, ΠΙ, 9. ὕ28 ἐφοίταε] 

ἐφοίτα Ἰἰθν]. ὅ84 Αἰνείω] «Ἵἰνείξω Ἰἰυνὶ (..Ζἐνείαο πππτι3), Θουγοχὶΐ 

ΒΕΚΚΘΡ (πὶ 1849); οἵ, “Ερμείω Ο. 2314, ἐυμμελίω. 
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τῖον, ἐπεὶ ϑοὸς ἔσχε μετὰ πρώτοισι μόάχεσϑαι. 

τόν ῥὰ χατ᾽ ἀσπίδα δουρὶ βάλε χρείων ᾿“γαμέμνων" 

ἣ δ᾽ οὐχ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλχός, 

γειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν. 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ. 

ἔνϑ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους, 

υἷε Διοχλῆος Κρήϑωγά τε ᾿ρσίλοχόν τε, 

τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἕναιεν ευχτιμένῃ ἐνὶ «Ῥηρῇ 
,ὔ ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ᾽ ἣν ἐχ ποταμοῖο 

᾿“λφειοῦ, ὅς τ᾽ εὐρὺ δέει Πυλίων διὰ γαίης" 

ὃς τέχετ᾽ ᾿Ορσίλοχον πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄναχτα, 

᾿Ορσίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἔτιχτε 4ιοχλῆα μεγάϑυμον, 

ἐχ δὲ Διοχλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσϑην 

Κρήϑων ᾿Ορσίλοχός τε, μάχης ἐὺ εἰδότε πάσης. 

ὺ μὲν ἄρ᾽ ἡβήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν τῷ μ 9 ἡβήσαντε μελαινάων ἔπι γηῶ7 

Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ᾽ ᾿4ργεΐοισιν ἑπέσϑην, 

τιμὴν ᾿4τρεΐδῃς ᾿“γαμέμνονι χαὶ Μενελάῳ 
3 , Ξ Χ 12 3 7ὴ , , ἀρνυμένω" τὼ δ᾽ αὖϑι τέλος ϑανάτοιο χόλυψεν. 

οἵω τώ γε λέοντε δύω ὄρεος χορυφῇσιν 

ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ βαϑείης τάρφεσιν ὕλης" ἀν  κὰ ΚηΡε ἘΞ ἜΘΕΝΙ ἘΞ Ὺ 
- κ "᾿ κα; ἜΕΙ ὁ Ἴκ ’ὔ ᾿ », "} 

τὼ μὲν ἄρ᾽ ἁρπάζοντε βόας χαὶ ἴφια μῆλα 
ν᾿ ᾿] , “μ᾿ », Ν 2 . 

σταϑμοὺς ἀνϑρώπων χεραΐζετον, ὄφρα χαὶ αὐτὼ 

ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι χατέχταϑεν. ὀξέι χαλχῷ" 

τοίω τὼ χείρεσσιν ὕπ᾽ Αἰνείαο δαμέντε 

χατιπεσέτην, ἐλάτῃσιν ἐοιχότε ὑννηλῇσιν. 

τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρηίφιλος Μᾶενέλαος, 

600 ἐοικότε] ἄπο ΠῸΡῚ οππὶ ΑὙἸΒίαγομο, ἐοιχότες οοίθυ! : οἵ, ργαθῇ. 
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βῆ δὲ διὰ προμάχων χεχορυϑμένος αἴϑοπι χαλχῷ, 
, ᾿ , " -" 19 15) , 2 σείων ἐγχείην" τοῦ δ᾽ ὥτρυνεν μένος ΄ἄρης, 

χ φρογέων, ἵνα χερσὶν ὕπ᾽ Αἰνείαο δαμεί τὰ φρ ᾿ χξς Ἴ Ξ μεξίη. 

τὸν δ᾽ ἴδεν ᾿Ἱντίλοχος μεγαϑύμου Νέστορος υἱός, 
- ὶλ Ν ’ ὃ - ,ὔ ἮΝ 7 , -" βῆ δὲ διὰ προμάχων" πέρι γὰρ δίε ποιμένι λαῶν, 

μή τι πάϑοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο. 
μΝ , ῚΝ -“ Ν "ἷὕ᾿ 2 , τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε χαὶ ἔγχεα ὀξυόεντα 

᾽ , 2 ’ 1 Ὲ 7) τ , 

ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην μεμαῶτε μάχεσϑαι" 

᾿ντίλοχος δὲ μάλ᾽ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν ΡΟΥΘ λοι χινθῖσί { 
αἰνείας δ᾽ οὐ μεῖγδ ϑοός περ ξὼν πολεμιστής, 

ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντε. 
[6] ὩΣ » . Ε ᾿ 2) Χ Α 2 “" οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν νεχροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν ᾿“Ιχαιῶν, 

Χ ᾿Ὶ »ὔ ὶ λ ,ὔ 2 Ἅ ς ΄ 

τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων, 

αὐτὼ δὲ στρεφϑέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσϑην. 

ἔνϑα 7]υλαιμένεα ἑλέτην ἀτάλαντον ΄Αρηι, 

ἀρχὸν Π]αφλαγόνων μεγαϑύμων ἀσπιστάων. 

τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿“τρεΐδης δουριχλειτὸς Μενέλαος 
ς ΨΞΩΣΝ »ὕ “. ,ὔ ε - δὲ ᾿, Ὃ ἑσταότ᾽ ἔγχεϊ νύξε, κατὰ χληῖδα τυχήσας 

᾿ντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ᾽ ἡνίοχον ϑεράποντα 

ἐσϑλὸν ᾿“τυμνιάδην --- ὃ δ᾽ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους 

χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον" ἐκ δ᾽ ἄρα χειρῶν 

ἡνία λεύκ᾽ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἕν κονίῃσιν. 

᾿Αντίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην᾽ 
5 ΥΩ (τῇ ερῖ γσϑ. , " 2 Ἔχ »ὕ σπεσ δ ου 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἀσϑμαίνων εὐεργέος ἔχπεσε δέίφρρ 

κύμβαχος ἐν χονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε χαὶ ὥμου { μυμόθνεῦς ΠΡ ΠΡΡΘΣΧΡ βέθῦθε 
ΟΝ ἢ . »Ὶ2 ἰξ ᾿Α͂Ξ , ,ὔ ἘΝ» 2 , ,ὕὔ χϑιχς, δηϑὰ μάλ᾽ ἑστήκει --- τύχε γάρ ῥ᾽ ἀμάϑοιο βαϑείης --, 

δ01 σφας] σῴξας Ἰἴθν] τηϑ] ον οβ, σῴὲ οοπίθοῖς ΑΒ ΡΘη5: οἵ. πὶ 812 οἵ 

γ. ῥτ88ι. δ’ ΠῚ 
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»ἦὕ "ΑΝ ὁ ὁ ’ Ν 4 ἽΕ, 2 , ὄφρ᾽ ὕιπω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν χογνίῃσιν, 

τοὺς ἵμασ᾽ ᾿Ἡντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ᾽ ᾿ἡχαιῶν. 
ν 3, τ᾿ 3. κἂν Χ ᾽ὔ 5 δ ..5».5 ᾽ Ν 

τοὺς δ᾽ “Εχτωρ ἐνόησε χατὰ στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς 

χεχληγώς" ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες ΕΠ κιθ δε. αι ξ ᾿ ΟΜΝ ΕΞ 
ραί. ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν Ἤἥρης καὶ πότνι᾽ ᾿Ενυώ 

χαρτερα ᾿ ἸΘΧ 9 φ θη ς . 710 
« Ν 2 ᾿Ὶ ᾿) ,ὔ - ἢ μὲν ἔχουσα χυδοιμὸν ἀναιδέα δηιοτῆτος, 

ἥρης δ᾽ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα, 

φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν πρόσϑ᾽ “Ἕκτορος, ἄλλοτ᾽ ὄπισϑεν. 

τὸν δὲ ἰδὼν δίγησε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης. 
«ς  ΞῚ , Ν 5) ;ὔ 3 ον, ,ὔ ,ὔ 

ὡς δ᾽ ὅτ ἀνὴρ ἀπάλαμγος, ἰὼν πολέξος πεδίοιο, 

στήῃ ἐπ᾿ ὠχυρόῳ ποταμῷ ἅλαδε προρέοντι, 
» -- ’ - , ᾿] [4 Φ. γριδι 2 ΒῚ ’ὔ Ἔ ἀφρῷ μορμύροντα ἰδών, ἀνά τ᾽ ἔδραμ᾽ ὀπίσσω 

ὡς τότε Τυδείδης ἀνεχάζετο εἶπέ τε λαῷ" 

»»ὦ φίλοι, οἷον δὴ ϑαυμάζομεν “Ἔχτορα δῖον 
2 , " )] ᾿. 3 ἉΆ αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ ϑαρσαλέον πολεμιστήν. 

τῷ δ᾽ αἰεὶ πάρα εἷς γε ϑεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει" 

χαὶ νῦν οἱ πάρα χεῖνος, Ἄρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοιχώ 
9 9) θη δ Ὁ 5 5: 

ἀλλὰ πρὸς Τρῶας τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω 
» δὲ " ,ὔ π) Ἂ {{ εἴχετε, μηδὲ ϑεοῖς μενεαινέμεν ἰφι μάχεσϑαι. 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη: Ἰρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυϑον αὐτῶν. 
»ἤ ν ἀπ 0, ’ὔ -" ὕ )»λι», β ἔνϑ᾽ “Ἔχτωρ δύο φῶτε χατέχτανεν εἰδότε χάρμης 

εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσϑην ᾿4γχίαλόν τε. 

τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 

στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν χαὶ ἀχόντισε δουρὶ φαεινῷ Ὁ ΡΝ ἐξ 8 ἀρῶος ἐνρτυζου ο 
καὶ βάλεν ᾿μφιον Σελάγου ὑόν, ὕς ῥ᾽ Ν 

ἐνὶ Π]αισῷ 

589 τοὺς ἵμασ᾽ Π|Ὀν]. 006 μεγνεαινέμεν] μενεαίνετε ὁχ ΠΥ ΗΝ 

ὁομϊθούμ ἃ, ΒΟΥ ρ51 ΒΟΚΙΚου 5, ροβίμ!αθαΐ ρέϊδιη ΑΠΡθηΒ; οἷ, ργαθῖ, 8. 4,1, ὃ. 

612 δό»] υἱόν 10]; ν. ρυδοί. Π. 8 8. 
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γαῖε πολυχτήμων πολυλήιος" ἀλλά ἕ μοῖρα 

ἢγ᾽ ἐπιχουρήσοντα μετὰ Π]ρίαμόν τε χαὶ υἷας. 

τόν ῥα χατὰ ζωστῆρα βόλεν Τελαμώνιος Αἴας, 

νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχο γειαίρῃ γαστρὶ πάγη δολιχόσχ γχος, 

δούπησεν δὲ πεσών" ὃ δ᾽ ἐπέδραμε φαίδιμος Α1ας 

τεύχεα συλήσων. Τρῶες δ᾽ ἔπι δούρατ᾽ ἔχευαν 

ὀξέα παμφανάοντα" σάκος δ᾽ ἀνεδέξατο πολλά. 
Ρ] Ἁ ει Ν Ν 3) -“ , 2 αὐτὰρ ὃ λὰξ προσβὰς ἐκ νεχροῦ χάλχεον ἔγχος 

ἐσπάσατ᾽, οὐ δ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα χαλὰ 

ὥμοιιν ἀφελέσϑαι" ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν. 
᾿ ῳ » “ἢ 2 2 ἵ, Α 7. ΒῚ , δεῖσε δ᾽ ὅ᾽ γ᾽ ἀμφίβασιν χρατερὴν Τρώων ἀγερώχων, 

οἱ πολλοί τε χαὶ ἐσϑλοὶ ἐφέστασαν ἕγχε᾽ ἔχοντες, 

οἵ ἕ μέγαν περ ἐόντα χαὶ ἴφϑιμον χαὶ ἀγαυὸν 

ὥὦσαν ἀπὸ σφείων" ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχϑη. 

ὡς οἱ μὲν πογέοντο χατὰ χρατερὴν ὑσμίνην. 

Τληπόλεμον δ᾽ “Ηραχλείδην ἠύν τε μέγαν τε 

ὦρσεν ἐπ᾽ ἀντιϑέῳ Σαρπηδόνι μοῖρα χραταιή" δ Ξ ΡΟ Ι 9 2. Ἴ 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες 
ἘΝ 2 ς ,ὔ ᾿ , 

υἱός ϑ᾽ υἱωνός τὲ Διὸς νεφεληγερέταο, 

τὸν χαὶ 1ληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦϑον ἕειπενγ" 

»αρπῆδον, “υχίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη 

πτώσσειν ἐνθάδ᾽ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί; 

ψευδόμενοι δέ σε φασὶ Διὸς γόνον αἰγιόχοιο 

εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν χείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν, 

οἱ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνϑρώπων. 

019 παμφανάοντα] πιαμφανόωντα ἸἸ0Υ1. 0921 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 1ν]. 

080 ἐόντες] Π|0ν], ἐόντε ΑΥἸβία ΓΟ π5. 1ῃ δἰΐθρα οαπποηθ; οἵ. Ζ 121. 
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ἀλλοῖόν τινὰ φασὶ βίην “Ηραχληείην 

εἶναι, ἐμὸν πατέρα ϑρασυμέμγνονα ϑυμολέοντα, 

ὅς ποτὲ δεῦρ᾽ ἐλϑὼν ἕνεχ᾽ ὕτπων “αομέδοντος 

ἕξ οἴης σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν 

᾽Ιλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ᾽ ἀγυιάς. 

σοὶ δὲ χακὸς μὲν ϑυμός, ἀποφϑινύϑουσι δὲ λαοί" 
οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀίομιαι ἄλκαρ ἔσεσϑαι 

ἐλϑόντ᾽ ἐκ “υχίης, οὐδ᾽ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, 
ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐμοὶ διιηϑέντα πύλας ᾿Αἰδαο περήσειν."" 

τὸν δ᾽ αὖ Σαρπηδὼν “υχίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

» Τληπόλεμ᾽, ἢ τοι χεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν 

ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ “αομέδοντος, 

ὅς ῥά μιν εὖ ἔρξαντα χαχῷ ἠνίπαπε μύϑῳ 

οὐδ᾽ ἀπέδωχ᾽ ἵππους, ὧν εἵνεχα τηλόϑεν ἤλϑεν. 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον χαὶ χῆρα μέλαιναν 

ἐξ ἐμέϑεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 
εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ Αιτδι χλυτοπώλῳ." 

ὡς φάτο Σαρπηδών" ὃ δ᾽ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος 

Τληπόλεμος" χαὶ τῶν μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μαχρὰ 

ἐκ χειρῶν ἤιξαν. ὃ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον 

Σαρπηδών, αἰχμὴ δὲ διαμσιερὲς ἦλϑ᾽ ἀλεγεινή, 

τὸν δὲ χατ᾽ ὀρϑαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐχάλυινεν" 
Τληπόλεμος δ᾽ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ μαχρῷ 

βεβλήκειν, αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμάουσα, 
ὀστέῳ ἐγχριμφϑεῖσα" πατὴρ δ᾽ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν. 

191 

688 ἀλλοῖον] ΤΥγδηπῖο, ἀλλ᾽ οἷον ΠἸὈγὶ οατη ΑὙἸβίορ!απο, ΑΥΙΒίΆΡΟ ΠΟ, 

1115. 661 βεβλήκει») ΑΥὐἸβίανο!ιβ, βεβλήκει 1001; εἰ. ΖῚ1 το. 
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μαι- 

γ 

040 

04Ὁ 

θῦ0 

6000 



192 Ε: ΖΔιομήδους ἀριστεία 

Υ οἱ μὲν ἄρ᾽ ἀντίϑεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 
2 , ,ὔ Ξ Ψ. ,ὔ ᾿: Ϊ δ ἐξέφερον πολέμοιο" βάρυνε δέ μιν δόρυ μαχρὸν 

606 ἑλχόμεγον. τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ᾽ οὐδ᾽ ἐνόησεν 
- ΡΒ] ’ ’ ,ὔ ΡΥ 2 2 ,ὔ μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον, ὄφρ᾽ ἐπιβαίη, 

σπευδόντων" τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες. 

7ληπόλεμον δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐυχνήμιδες ᾿“χαιοὶ 

ἐξέφερον πολέμοιο" γόησε δὲ δῖος ᾽Οδυσσεὺς 

ὁτ0ὸ τλήμονα ϑυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ. 
ν. Ξ 12 Ψ, τ Ἁ ᾿, - ΑΥ Ξ ν , μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ χατὰ ϑυμόν, 

Ρλ. , Ἁ εν 2 ὶ ’ὔ , ἢ προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι 
Ρλὶ [σὲ -“ ’, ,ὕὔ 7 ᾿Ὶ ἣν [σι ἢ ὃ γε τῶν πλεόνων “υχίων ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. 

ῬῚ 

οὐ ἄρ᾽ ᾿Οδυσσῆι μεγαλήτορι μόρσιμον ἣξν 

θὁτὅ ἴφϑιμον Διὸς υἱὸν ἀποχτάμεν ὀξέι χαλκῷ" 

τῷ ῥα χατὰ πληϑὺν “υχκίων τράπε ϑυμὸν ᾿4“39ήνγη. 

ἕνϑ᾽ ὅδ᾽ γε Κοίρανον εἷλεν ᾿κάστορά τε Χρομίον τὲ 

᾿λχανδρόν ϑ᾽ “Ἵλιόν τε Νοήμονά τε Πρύτανίν τε. 

χαί νύ χ᾽ ἔτι πλέονας “7Ζυχίων κτάνε δῖος ᾿ Οδυσσεύς, 

680 εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε μέγας χκορυϑαίολος “Ἐχτωρ. 
- ὶΝ δυο ,ὔ Ψ "ὔ .» βῆ δὲ διὰ προμάχων χεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ 

ὶ ὦ ,ὔ -» ’ 2 »ἷ ς ’ 

δεῖμα φέρων Δαναοῖσι" χάρη δ᾽ ἄρα οἱ προσιόντι 

Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν" 

»Πριαμίδη, μὴ δή μὲ ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς 
Ξ 5) Ἢ , » , ᾿ , Ρ: 

686 χεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐπάμυνον. ἕπειτά μὲ χαὶ λίποι αἰὼν 

ἐν πόλει ὑιιετέρῃ, ἐπεὶ οὐχ ἄρ᾽ ἔμελλον ἐγώ γε ἕ “' ν Ἶ Θῇ; “᾽ εἰ ο ν α( π νἦν "“ “4 

, Ψ ἂν Ὶ ,η Ρ] , - γοστήσας οἰχόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

εὐφρανέειν ἄλοχόν τὲ φίλην χαὶ νήπιον υἱόν."“ 

ὡς φάτο" τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη χορυϑαίολος “Εχτωρ 
5 φ ΔῈ φῆ ΗΝ ν}) 

014 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 110ν]. 
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ἀλλὰ παρήιξεν, λελιημένος, ὄφρα τάχιστα 

ὥσαιτ᾽ ᾿“ργεΐους πολέων δ᾽ ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. 
οἵ μὲν ἄρ᾽ ἀντίϑεον Σαρπηδόνα ὁῖοι ἑταῖροι 
εἷσαν ὑπ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς περιχαλλέι φηγῷ" 

ἐχ δ᾽ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε ϑύραζε 
ἴφϑιμος ΠΙελάγων, ὅς οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος. 

τὸν δ᾽ ἔλιπε ψυχή, κατὰ δ᾽ ὀφϑαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς" 

αὖτις δ᾽ ἀμπνύνϑη, περὶ δὲ πνοιὴ βορέαο 

ζώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς χεχαφηότα ϑυμόν. 

᾿Αργέιοι δ᾽ ὑπ᾽ '᾿ρηι καὶ “Εχτορι χαλχοχορυστῇ 

οὔτε ποτὲ προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν 
»ἷ 2 ᾽ ,ὔ ᾽ὔ Ρ] 2 ᾽Ν ' ᾽, 

οὔτε ποτ ἀντεφέροντο μάχῃ, αλλ αἰὲν ὀπίσσω 

χάζονθ᾽, ὡς ἐπύϑοντο μετὰ Τρώεσσιν Ἴἄρηα. 
»ἦὕ ’, -“ 8 λ 2 , 

ἔνϑα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξαν 
«“ , ,ὔ Ἁ ;ὔ 27 

ἔχτωρ τε Πριάμοιο πόις χαὶ χάλχεος “ἥρης; 

ἀντίϑεον Τεύϑραντ᾽, ἔπι δὲ πλήξιππον ᾿Ορέστην 

Τρῆχόν τ᾽ αἰχμητὴν ΑἸἰτώλιον Οἰνόμαόν τε 

Οἰνοπίδην 9’ “Ἕλενον χαὶ ᾿Ορέσβιον αἰολομίτρην, 
[σ . Β] «“ 3 ,ὔ ’ὔ , 

ὃς ὁ ἐν “Υλῃ ναΐεσχε μέγα πλούτοιο μεμηλώς, 

λίμνῃ χεχλιμένος Κηφισίδι" πὰρ δέ οἱ ἄλλοι 
γαῖον Βοιωτοὶ μόλα πίονα δῆμον ἔχοντες. 

τοὺς δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη 

᾿““ργεΐους ὀλέκοντας ἐνὶ χρατερῇ ὑσμίν ογ 5 ᾿ 5 (0 97 | ἢ» 
5 κ᾽ ἀἱ 9 , 2 , δὲ, « αὐτίχ᾽ ᾿΄ϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

»ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἀτρυτώγη, 

ἢ δ᾽ ἅλιον τὸν μὖϑον ὑπέστημεν Μενελάῳ 

Ἴλιον ἐχπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσϑαι, 

εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον 'ἄρηα. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ χαὶ νῶι μεδώμεϑα ϑούριδος ἀλκῆς." 

. 

091 

τ00 

τ0ῦ 

{10 

.1 μ᾿ ϑι 
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Υ ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4“9ήγη. 

120 ἢ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυχας ἔντυεν ἵππους 
ἰδὲ Β , ΓΔ [4 ’ ὔ 

Πρη πρέσβα ϑεά, ϑυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο. 

Ἥβη δ᾽ ἀμφ᾽ ὀχέεσσι ϑοῶς βάλε χαμπύλα χύκλα 

χάλχεα ὀκτάχνημα, σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς" 

τῶν ἢ τοι χρυσῆ ἴτυς ἄφϑιτος, αὐτὰρ ὕπερϑεν 

τ3ὃ χάλχε᾽ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, ϑαῦμα ἰδέσϑαι:" 

πλῆμναι δ᾽ ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωϑεν. 
ὶ7ἷ ὶΝ , "" 2 ,ὔ ς ΄ δίφρος δὲ χρυσέοισι χαὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν 

2 , ὶ ᾿ ᾽ν. Ψαδλ "»ἷὕ 2 , ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγες εἰσίν. 
- Ὁ ρα Ὶ ’ «ς Ἁ 7ὴ ἃ 2 Ἁ 2 ΞΆ Α͂ 

τοῦ δ᾽ ἐξ ἀργύρεος δυμὸς πέλεν" αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄχρῳ 
ΞΩ ῸςΣ ᾽ " .- ,ὔ 2 Ν ,ὔ ὶ 

180 δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα 
Ἂ ΚΘ, 35 ’ ΡΞ 2 ς ᾿Ὶ ὶλ Ἁ γ, « κάλ᾽ ἔβαλε χρύσει᾽. ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν “Ηρη 

ἵππους ὠχύποδας, μεμαυϊ ἔριδος χαὶ ἀυτῆς. 
2 ν 2 ,ὔ ’ αΥ 9. ,ὔ 

αὐτὰρ ᾿“ϑηναίη χούρη Διὸς αἰγιόχοιο 

πέπλον μὲν χατέχευεν ἑαγνὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει 
2 τϑῦ ποιχίλον, ὅν δ᾽ αὐτὴ ποιήσατο χαὶ χάμε χερσίν" 

ἣ δὲ χιτῶν ἐνδῦσα 4:ὸς νεφεληγερέταο 

τεύχεσιν ἐς πόλεμον ϑωρήσσετο δακρυόεντα. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετ᾽ αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν 

δεινήν, ἣν πέρι μὲν πάντῃ φόβος ἐστεφάνωται, 
140 ἔν δ᾽ ἔρις, ἔν δ᾽ ἀλχή, ἔν δὲ κρυόεσσα ἰωκή, 

ἐγ δέ τὲ Τοργείη χεφαλὴ δεινοῖο πελώρου 

δειγή τε σμερδγή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. 

χρατὶ δ᾽ ἔπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην ϑέτο τετραφάληρον 

χουσείην, ἑχατὸν πολίων πρυλέεσσ᾽ ἀραρυῖαν. 

122 ὀχέεσσι] (, ὄχεσφι ππι5 1061, ὀχέεσφι ΔΑ) γοΠ αὶ (ΟΡ ἔαββ6 
γοοίθ); οἵ. Β 888. 124 χρυσῆ] χρυσέη 110]. 
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ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ᾽ ἔγχος Υ 

βριϑὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν τ40 
ἡρώων, τοῖσίν τε χοτέσσεται ὀβριμοπόάτρη. 

“Πρη δὲ μάστιγι ϑοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ἵππους" 

αὐτόμαται δὲ πύλαι μύχον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον “Ὧραι, 

τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, Τῦ0 

ἡμὲν ἀναχλῖναι πυκιγὸν νέφος ἠδ᾽ ἐπιϑεῖναι" 

τῇ ῥα δι’ αὐτάων χεντρηνεχέας ἔχον ἵππους. 

εὗρον δὲ Κρονίωνα ϑεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων 

ἀχροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο" 

ἔνϑ᾽ ἵιπους στήσασα ϑεὰ λευχώλενος “Πίρη τῦῦ 

Ζῆν᾽ ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο χαὶ προσέεισιεγν" 

»Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ Ἄρῃ τάδε χαρτερὰ ἔργα, 
ὁσσάτιόν τε χαὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν ᾿“χαιῶν 

’ ) ν ᾿] Ν , «ἡ ὦ" " ΝᾺ, “9)- ὡ [4] ἐν ὩΣ ὴ μάψ, ἀτὰρ οὐ χατὰ χόσμον; ἐμοὶ δ᾽ ἄχος" οἱ δὲ ἕκηλοι 
7 "ἢ Ν 2 ’, 3 ΄, 

τέρπονται Κύπρις τὲ χαὶ ἀργυρότοξος αΙπόλλων 100 

ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινὰ οἷδε ϑέμιστα. 

Ζεῦ πάτερ, ἡ ῥά τί μοι χεχολώσεαι, αἴ χεν ἥρηα 

λυγρῶς πεπληγυῖα μάχης ἐξ ἀποδίωμαι;“ 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

»ἄγρει μάν οἱ ἕπορσον ᾿ϑηναίην ἀγελείην, Τθῦ 

ἥ ὃ μάλιστ᾽ εἴωϑε χκαχῇς ὀδύνῃσι πελάζειν.““ 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ λευχώλενος “Ηρη" 

μάστιξεν δ᾽ ἵππους" τὼ δ᾽ οὐχ ἀέκοντε πετέσϑην 

τῦτ “Ζρῃ] Δ 411}, ρει τοϊαπὶ; οἵ, Φ 112. 481; 9.910. Β 419. 

χαρτερὰ ἔργα] ῬΙοΥΐαπι6. εἴπ ΑΥὐβίαροιιο, ἔργ᾽ ἀΐδηλα 4111; οἵ, 812. 
τὸϑ8 ἐξ ἀποδίωμαι) ἐξαττοδίωμαι γΡ]ονῖαπο ἴῃ οἷβ ΟΠ), ἐξ ἀπτοδίωμαι 

ΑΠΠ ἴῃ οἷβ Αι; αἰβιππούϊχη βου ρβουιηῦ Ηδθνπθ, ΝΥ  οΙ ἡ, ϑριίζηθι, ΒΑΘ μΏ] 6 η. 

Τὰ Ἔσο. τ08 ἀέκοντε) ρϑποὶ, ἄχοντε ΠΠῸν1 ᾽ν ΗΙ οὐ ΟΡ [μη]. 
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μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

ὅσσον δ᾽ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφϑαλμοῖσιν 

ἥμενος ἐν σχοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 

τόσσον ἕπι ϑρῴσχουσι ϑεῶν ὑψηχέες ὕπποι. 

ἀλλ ὅτε δὴ Τροίην ἷξον ποταμώ τε δέοντε, 

ἦχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σχάμανδρος, 

ἕνϑ᾽ ἵππους ἔστησε ϑεὰ λευκώλενος “Πρη 

λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων, περὶ δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν" 

τοῖσιν δ᾽ ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσϑααι. 

αἱ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν ϑιμαϑ'᾽ ὁμοῖαι, 

ἀνδράσιν ᾿Αργεΐοισιν ἀλεξέμεναι μεμαυῖαι. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον, ὅϑι πλεῖστοι χαὶ ἄριστοι 

ἕστασαν ἀμφὶ βίην Διομήδεος ἱπποδάμοιο 

εἰλόμενοι, λείουσιν ἐοιχότες ὠμοφάγοισιν 

ἢ συσὶ χάπροισιν τῶν τε σϑένος οὐχ ἀλαπαδνόν, 

ἔγϑα στᾶσ᾽ ἤυσε ϑεὰ λευκώλενος “Πρη 

Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι χαλχεοφώνῳ, 

ὃς τόσον αὐδήσασχ᾽ ὅσον ἄλλοι πεντήχοντα᾽" 

»αἰδώς, ᾿“ργέιοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί. 

ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσχετο δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

οὐδέποτε Τρῶες πρὸ πυλάων ΖΔαρδανιάων 

οἴχνεσχον" χείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος" 

γῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται.“ 

3. 
ττ2 ἔπι ϑρῴσχουσι] ἐπιϑρώσχουσι ᾿ἰὈν1; ΒΘΚΙΚΟΡΊτη ΒΘΟΙΕΙ τη π]] 

ΘΙ ΓΟΡ 65. αἸΒΙΠΧϑυπηΐ. τ81 χάχ᾽ ἐλέγχεα] 1107], καχελεγχέες σομϊθοὶέ 

ΑΥΙΒΙΡΟΠαΒ; οἱ. Β 285. 42 960. 2) 2342 οἱ γ- ργϑοῖ. Π. 8 1 ΠΡ 5. 6. 

189 οὐδέττοτε] οὐδέ στοτξ 1100]; ὁοπϊπηχουιηΐ ἤδυπθ, ὙΠ, ΘΡΙἔΖηου, 

ΝΆΌΟΚ. 191 δὲ ἑχὰς] ΠΌΡΙ ρῥ]ονίαπθ, δ᾽ ὅχὰς, δ᾽ ἕχαϑεν Ῥίηϊ; ν. 

ἸΝΡΕΙΟΙ: 
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«ι » “ ΡῚ 2 , ᾿ ν «ς ’ ὡς εἰποῦσ᾽ ὥτρυνε μένος χαὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 

Τυδείδη δ᾽ ἐπόρουσε ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿“ϑήνη; 
εὗρε δὲ τόν γε ἄναχτα παρ᾽ ἵπποισιν χαὶ ὄχεσφιν 
ἕλχος ἀναψύχοντα, τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ. 

ἱδρὼς γάρ μιν ἕτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμιῶγος 
ἂἀσ ὃ ΎΒΒΗ .λ ἑ - ), ἐδῶ δὲ - πίδος εὐχύχλου" τῷ τείρετο, χάμνε δὲ χεῖρα, 

ἂν δ᾽ ἴσχων τελαμῶνα χελαιγεφὲς αἷμ᾽ ἀπομόργγνυ. 

ἱππείου δὲ ϑεὰ ζυγοῦ ἥψατο φώνησέν τε" 
ἊΠ αἷὴ 4 Τὰ " υ , , ὙΑΎ ΠΡΤΝ »ἢ ὀλίγον οἵ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς 

’ ον Α 2ὕ᾽ ,ὔ ᾿] , , 

Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής. 

καί δ᾽ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμιζέμεν οὐχ ἐάεσχον 

οὐδ᾽ ἐχπαιφάσσειν, ὅτε τ᾽ ἤλυϑε νόσφιν ᾿Αχαιῶν 

ἄγγελος ἐς Θήβας πολέας μετὰ Καδμείωνας --- 
ὃ , , ") ἄρον , « ᾿ αἰνυσϑαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕχηλον 

2 ε κι οὐ "ὕ ει ’ ς ᾿Ὶ ’ 

αὐτὰρ ὃ ϑυμὸν ἔχων ὃν χαρτερόν, ὡς τὸ πάρος περ, 

χούρους Καδμείων προκαλίζετο, πάντα δ᾽ ἐνίκα 
ς δί Ἐ ,ὔ ξο 5 Χ 2 ,ὔ Ἵ Δ 

[δηιδίως" τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάρροθϑος ἢα]. 

σοὶ δ᾽ ἢ τοι μὲν ἐγὼ παρά ϑ᾽ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω 

χαί σὲ προφρογέως χέλομαι Τρώεσσι μάχεσϑαι" 

ἀλλά σευ ἢ χάματος πολυᾶιξ γυῖα δέδυκεν, 
ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον. οὐ σύ γ᾽ ἔπειτα 

Τυδέος ἔχγονός ἐσσι δαΐφρονος Οἰνεΐδαο.“ 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη χρατερὸς Διομήδης" 

»γιγνώσχω σε, ϑεά, ϑύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο" 

τῷ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ᾽ ἐπιχεύσω. 

802 σολεμιζέμεν) τπλτ5 ΠΠ0 61, στολεμίζειν οοἰοινϊ, ἑάεσγον) εἴ- 
ασχον ᾿ἰδνῖ:; ν. ριδοῖ. 8. 2, Π], 8. 808] ἀδιηηανι ΑΥΙΒίαΡ 5: οἵ, 

2 890. 811 πολυᾶιξ] πτολυάιξ Ἰ10ν] (οτη 659); οἵ. χῆρυξ. 

12 ί 

Ἀν 

-. .ο σι 

800 

805 

810 

815 



198 Ε: Διομήδους ἀοριστεία 

Υ οὔτε τί μὲ δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτε τις ὄχνος, 

ἀλλ᾽ ἔτι σῶν μέμνημαι ἐφετμέων, ἃς ἐπέτειλας" 

οὔ μ᾽ εἴας μαχάρεσσι ϑεοῖς ἀντιχρὺ μάχεσϑαι 
-" 2 Β] ᾿ 27 εἶ Ψ 2 ϑ 

820 τοῖς ἄλλοις, ἀτὰρ εἴ χε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿ἀφροδίτη 
2) 2 "Ν ,ὔ , 2 2 , ΒῚ , - 

ἔλϑῃσ᾽ ἐς πόλεμον, τήν γ᾽ οὑτάμεν ὀξέι χαλκῷ. 
, - Ἔν ον, ΝΟΥ Ὁ» 5 ϑδὶχ . 2) 

τοὔνεχα νῦν αὐτός τ᾽ ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους 

᾿Πργεΐους ἐχέλευσα ἀλήμεναι ἐνθάδε πάντας" 
, Ὰ Ν ,ἷ “ 5, Ἁ Ε᾽ ,ὔ ἐς 

γιγνώσχω γὰρ ρηα μάχην ἀνὰ ποιραγέοντα. 

8:5 τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿4“ϑήγη" 
ὶ .. Ψ ὶ 2 “ ,ὔ -“ 

» Τυδείδη Διόμηδες, ἐμῷ χεχαρισμένε ϑυμῷ, 
, , ») 5 ΄, ἡ πὸ " 2). 5) μήτε σύ γ᾽ ἄρηα τό γε δείδιϑι μήτε τιν᾽ ἄλλον 

5] Ψ. ,ὔ ΒΡ] Ν 2 , ’, 2 

ἀϑανάτων" τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάρροϑός εἰμι. 

λλλ ἄγ᾽ ἐπ᾿ ὥρη. πρώτῳ ἔχε μώνυχας ὕιπου ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἔ: ρηι πρώτῳ ἔχε ͵ ,χας ἵππους, 
΄ ὶχ Ξ ὶ 7 5. εν - 2 880 τύψον δὲ σχεδίην μηδ᾽ ἅζεο ϑοῦρον Ἴἤρηα 

τοῦτον μαινόμενον, τυχτὸν χαχόν, ἀλλοπρόσαλλον" 
ε᾿ , ᾿ ΌΣ ’, τι ον Ψ 27 ᾿ ’ὔ 

ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε χαὶ “Πρῃ στεῦτ᾽ ἀγορεύων 
Α , 5] Ἁ ΌΣ 2 2 , ν 

Τρωσὶ μαχέσσεσϑαι ἀτὰρ -“Αργεΐοισιν ἀρήξειν, 

γῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται."““ 

8852. ὡς φαμένη Σϑένελον μὲν ἀφ᾽ ἕτπων ὦσε χαμᾶζε 
ἈΝ 2 2 ᾽ὔ Ξ « Ψ) ΡΥ ΔΑΖΞ 3} ,ὔ 2 ’ὔ 

χειρὶ πάλιν ἐρύσασ᾽" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν. 
« Ὶ Ξ᾿ ’ὔ ,ἷὕὔ᾿ ᾿ ᾽ὔ - ἣ δ᾽ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον 

ἐμμεμαυῖα ϑεά" μέγα δ᾽ ἔβραχε φήγινος ἄξων ΤΠ Ὶ ἐϊξγα ϑᾶχὲ φήγινος 

818 σῶν] Π0τ],. σέων ΑΥΙΒίαΓΟΠΠ5. 824 ἀνὰ χοιρανέοντα)] Δ, 

ἄνα κοιρανέοντα ἈΡΟΙΠΟΗ. ὅο01.. 80, 239; ἀναχοιραγνέοντα ἸἸὈΡ] [ΕΠ ΟΠΠΠ6Β 

οὐ βαϊἤοποβ ΕἸογ θείη οὐ ΑἸάϊηα ρυτηα, απ] 0115 ἀοοθββοιπηΐ ΟἸαΡΚα οἱ Ετ- 

ῃ651]. 892 πρῴην] Ῥϑτιιοὶ ἴῃ οἷβ ἃ, στρώην θυ; δὲ Ζεποάοίμμη οἱ 

ΑΥΙΒίδΡ Ππτη πρῴην 50. ἼρΡ515856. ἋἸοἷἐ ΠΙάγτπιβ δα Ο 4τ0ὸ. Οὗ, Ω 5800. 

898 μαχέσσεσϑαι] μαχήσεσϑαι ἸἰΌνΙ ορίπιϊ, μαχήσασϑαι Ῥατοὶ, μα- 
’ 

χέσασϑαι ἀπο. 



Διομήδους ἀριστεία: Ε 

’ ΝΗ ν Ἀ » ᾿Ὶ ,ὕ ὶ ᾿] ", βριϑοσύνῃ" δεινὴν γὰρ ἄγεν ϑεὸν ἄνδρα τ᾽ ἄριστον. 

λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς ᾿΄ϑήνη" 
2 β-. πτ Ἄν , 2 , [4 αὐτίχ᾽ ἐπ᾿ '᾿ρηι πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵιπους. 

τὰ «! ν Α , ΕῚ ’ -- 
ἢ τοι ὃ μὲν Π]ερίφαντα πελώριον ἑἐξενάριζεν 

αἰτωλῶν ὄχ᾽ ἄριστον, ᾿Οχησίου ἀγλαὸν υἱόν" 

τὸν μὲν ΄ἥρης ἐνάριζε μιαιφόνος" αὐτὰρ ᾿“ϑήνη 

δῦν᾽ ΄ἄιδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος Ἴἥρης. 

ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς Ἄρης Διομήδεα δῖον, 
5. «“ ᾿ , , 3 δ. 58 
ἢ τοι ὃ μὲν Π]ερίφαντα πελώριον αὐτόϑ'᾽ ἕασεν 

χεῖσϑαι, ὅϑι πρῶτον χτείνων ἐξαίνυτο ϑυμόν, 

ῥ᾽ ἰϑὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 

οἵ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

2 ἢ ει βῆ 

αὐτὰρ ὃ βῆ 

πρόσϑεν ΄ἥρης ὠρέξαϑ'᾽ ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία ὃ᾽ ἵππων 

ἔγχεϊ χαλχείῳ, μεμαὼς ἀπὸ ϑυμὸν ἑλέσϑαι" 

καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿ϑήνη 
“ ᾳ. σι ὶ]ὔ 2 , Ἄ - 
σεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀιχϑῆγαι. 

᾽ὔ “τ 2 ς - Χ ΕΣ ᾿ ΓΕ 

δεύτερος αὖϑ' ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης 

ἔγχεϊ χαλχείῳ, ἐπέρεισε δὲ ΠΙὼαλλὰς ᾿“ϑήνη 

γείατον ἐς κενεῶνα, ὅϑι ζωννύσχετο μίτρῃ᾽" 

τῇ ῥά μιν οὗτα τυχών, διὰ δὲ χρόα χαλὸν ἔδαψεν. 
2 ΜῚ , ᾽ ΕΥ̓ «. υ{ι Ὁ ἢ Ρ ΞΕ ὟΞ Ρ ἐχ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις" ὃ δ᾽ ἔβραχε χάλχεος ἥρης, 
ο’ 2 ΡῚ , - ,ὔ ΡλῚ ὶ η 

ὅσσον τ᾽ ἐγννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεχάχιλοι 
ἊΣ ᾽ὔὕ 2 ,ὔ ,ὕὔ ὶ ’ ΒΙ ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες ᾿ἥρηος. 

Χ πὴ 15... ΦΡ ΄ τ, 2 , - ἢ 
τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὕπο τρόμος εἷλεν ᾿“χαιούς τε Τρῶάς τε 

δείσαντας" τόσον ἔβραχ᾽ Ἄρης ἄτος πολέμοιο. 

οἵη δ᾽ ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ 

159 

8ὅτ μίτρῃ] Αὐ᾽βίδνοιιβ, μίτρην ΠΌΡῚ οππὶ Ἡδροάϊαμπο; οἵ, ΚΞ 181 οἵ 
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140 Ε: Διομήδους ἀριστεία 

’ 2 ᾿] Ι» ὶ , 2 , 

χαύματος ἔξ ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμένοιο, 

τοῖος Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ χάλκεος ΄ρης 

φαίνεϑ᾽ ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν. 

χαρπαλίμως δ᾽ ἵκανε ϑεῶν ἕδος, αἰπὺν "Ολυμπον, 

πὰρ δὲ Ζιὶ Κρονίωνι χαϑέζετο ϑυμὸν ἀχεύων" 
ον. δ ὩΣ , 2: 2 - δεῖξεν δ᾽ ἄμβροτον αἷμα χαταρρέον ἐξ ὠτειλῆς 

καί δ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
-“ “ 2 ᾽“» ς -“ ΦΑῚ , "ἷἤὕ ᾿ 

»Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα; 
ΘΕ Ψ Α ’ὔ 2 Ἁ [αἰεί τοι δίγιστα ϑεοὶ τετληότες εἰμὲν 

να ἢ 5. ’ ΡῊ ὶ , ἀλλήλων ἰότητι, χάριν ἄνδρεσσι φέροντες. 
Α ᾿ ’ - Ἁ Ἁ ᾿Ξ ",΄ Ξ ’ σοὶ πάντες μαχόμεσϑα' σὺ γὰρ τέχες ἄφρονα κούρην 

οὐλομένην, ἣ τ᾽ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν. 

ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες ὅσοι ϑεοὶ εἴσ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ 

σοί τ᾽ ἐπιπείϑονται χαὶ δεδιιήμεσθα ἕχαστος" 
,ὔ 1. ΟΥ̓ Ρ “. , »,ὔ 2ὕὔ 

ταύτην δ᾽ οὔτ᾽ ἔπει προτιβάλλεαι οὔτε τι ἔργῳ, 
»3ὴῚ.42 » - 2 " Β. Ἁ Ξ “ “3.9 ΞΡ 

ἀλλ᾽ ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ᾽ ἀΐδηλον. 

ἣ νῦν Τυδέος υἱὸν ὑπερφίαλον Διομήδη 

μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν" 
σι, Η - ΠῚ » ΣΡ ΙΝΌ ΘΑ ἘΠ 

Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ, 
5. .Ὲ τοὶ 2 2 » “ ΦΡΑΣ , Ξ αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἴσος. 

2ηη,) : γος ,ὕ , ΄ δὲ ΕἾ 7 ΡΣ 
ἀλλά μ᾽ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες" ἦ τέ χε δηρὸν 

αὐτοῦ πήματ᾽ ἔπασχον ἐν αἰνῇσιν νεχάδεσσιν, 

812 χαρτερὰ ἔργα) ἔργ ἀϊδηλα τε] ἀΐδηλ᾽ ἔργα φαποὶ; οἵ, τότ. 
8:18. 814] ΟΟΠ]4{15 Ε 588 56. ἀδτηηαν ΒΕΚΚΟΥ ΗΒΙ. Π 68. 8:14 χάριν) 

ΘΟΙΏΡΠ 165, χάριν δ᾽ ΠΡΓῚ τη 6] 65 οπ ΑΤΊΒίδτο ΠΟ. 880 ἀνιεῖς] ἀνίεις 

ΠῸΡῚ ΡῬ]ευίαπθ, ἀνίης γ6] ἀνείης ὑϑ]]απὶ, ον χὶ ΒΡΊΠΟΚΙΟ (Δα Οβᾶ. Ἐθρ. 
628) ἀββθηβιι5 Ηθυπθ; ἀγιεῖς βουϊρίμπη δϑὲ ἴῃ 56 010 Α δᾶ ἐΞ 151, Οἵ, 

Β 189. 881 Ζιομήδη] Διομήδεα 110]. 888 πρῶτον] Ρ]ΘΡΊ τ, 

πρῶτα ἄπο ΠΡτΊ, πρώτην Εἴγτη. Δίαρη. 6106, 51. 



Διομήδους ἀριστεία: Ε 141 

", Ν 2 ἢ ,ὕ, » “ { ἤ χεν ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλχοῖο τυπῇσιν. 
᾿Ὶ Ἧ) ἊΨ Ὁ ς Ἷ » Ν ςς ,ὔ δ τς 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
’ , ᾿] ,ὔ .-, , - 

»ἑψῇ τί μοι, ἀλλοπρόσαλλε, παρεζόμενος μινύριζε. 

ἔχϑιστος δέ μοί ἐσσι ϑεῶν οἱ "Ολυμπον ἔχουσιν" 

αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε. 

μητρός τοι μένος ἔστιν ἀνάσχετον, οὐχ ἐπιειχτόγν, 

“Ἥρης, τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ᾽ ἐπέεσσιν" 

τῷ σ᾽ ὀίω χείνης τάδε πασχέμεν ἐγννεσίῃσιν. 
ἀλλ: οὐ μάν σ᾽ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε᾽ ἔχοντα" 

ἐχ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ. 

εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε ϑεῶν γένευ ὧδ᾽ ἀίδηλος, 

χαί χεν δὴ πάλαι ἦσϑα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων.“ 
ὡς φάτο, χαὶ Π͵αιήον᾽ ἀνώγειν ἐήσασϑαι" 

τῷ δ᾽ ἔπι Παιήων ὀδυνήφατα φάρμαχα πάσσεν α ᾿ Ὁ ἀμώνων ς 
[ἠχέσατ᾽ " οὐ μὲν γάρ τι χαταϑνητός γ᾽ ἐτέευχτο. 
ς "πὰ Υ-- ἢ ΒῚ ᾿ , εἶ 2 ’, Ἷ ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπὸς γάλα λευχὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν 

ὑγρὸν ἐόν, μάλα δ᾽ ὦχα περιτρέφεται χυχάοντι, 

ὡς ἄρα χαρπαλίμως ἰήσατο ϑοῦρον ΄ρηα. 
᾿Ὶ ἊΣ οὗ ΄-« ,ὔ ὶκ «! «! Ξ 

τὸν δ᾽ “Ηβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσεν 

πὰρ δὲ 4ι Κρονίωνι καϑέζετο κύδεϊ γαίων. 

892 ἀνάσχετον)] ἀάσχετον ᾿|ἰν]; ἀνάσχετον Ἰάθιη 5 ΠΟ 5 ἀἴατιθ 

ἄσχετον τοδί ὙΥ̓ΔΟΚΘΥ ΠΡ] ΒΖΌ. Βί. ΤΥ 299 5644. ὁοἸ]α{15 ἀνάεδγος 

(1140. 2388. Ν 866), ἀνάελπττος (Η65. Τ]ιθορ. 660), ἀνάπνευστος (Η658. 

ΤΊθορ. 191 οὐ [ογίαβϑθ ε 456). 894 σπασχέμεν) “τάσχειν 1101]. 

899 ἀνώγειν] ἔν65. ΠῸΡῚ ἴῃ οἷβ Α΄, ἀνώγει ΡΙουαπθ, ἀνῶγεν 1), ἄνωγεν 

Ἐπιβίαί μι : οἵ. Θ᾽ 68. 900 πάσσεν)] ΤῸ ππθ] ον 65 (φάρμαχ᾽ ἔπασσεν 

ἘΠῚ1Π5) Οἴαπ ΑὐἸδίαυ ΠΟ, “στάσσων γ6] 161. 9017 οτητἐςπηΐ ΘΟΙΏΡ] 168, ΠΟῚ 

πογϑυαΐ ΑΥἸβίαυ 8. 903 χυχάοντι] κυχόωντι 1107]. 
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90ὅ 



142 Ζ: “Ἕκτορος χαὶ 

δὴ αἵ δ᾽ αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς μεγάλοιο γέοντο 

“Ἥρη τ᾽ ᾿4ργεΐη καὶ ᾿“λαλκομενηὶς ““39ήνη, 

παύσασαι βροτολοιγὸν Ἄρην ἀνδροχτασιάων. 

ΙΛΙΑΔΟΣ ἃ. 

ΕΚΤΟΡΟΣ ΚΑῚ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΟΜΙΖΙΑ. 

ΥΙ Τρώων δ᾽ οἰώϑη χαὶ ᾿ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή" 

πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνϑα χαὶ ἔνϑ'᾽ ἴϑυσε μάχη πεδίοιο 

ἀλλήλων ἰϑυνομένων χαλκήρεα δοῦρα 

μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνϑοιο ῥοάων. 

“ἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος, ἕρχος ᾿“Τχαιῶν, ϑι 

Τρώων ῥῆξε φάλαγγα φάος δ᾽ ἑτάροισιν ἔϑηχεν 

ἄνδρα βαλών, ὃς ἄριστος ἐνὲ Θρήχεσσι τέτυχτο, 

υἱὸν ᾿Ευσσώρου ᾿Αἡχάμαντ᾽ ἡύν τὲ μέγαν τε. 

τόν ῥ᾽ ἔβαλε πρῶτος κόρυϑος φάλον ἱπποδασείης, 

10 ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω 
αἰχμὴ χαλκείη" τὸν δὲ σχότος ὄσσε κάλυψεν. 

᾿ἄξυλον δ᾽ ἄρ᾽ ἔτεφνε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης 

Τευϑρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐυχτιμένῃ ἐν ᾿“ρίσβῃ 

ἀφνειὸς βιότοιο, φίλος δ᾽ ἣν ἀνϑρώποισιν" 

15 πάντας γὰρ φιλέεσχεν ὁδῷ ἔπι οἰχία ναίων. 

ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ᾽ ἤρχεσε λυγρὸν ὄλεϑρον 

πρόσϑεν ὑπαντιάσας, ἀλλ᾿ ἄμφω ϑυμὸν ἀπηύρα, 

αὐτὸν καὶ ϑεράποντα Καλήσιον, ὃς δὰ τόϑ'᾽ ἵππων 

0 φάος] φόως 1111. 



᾿νδρομάχης ὁμιλία: Ζ 145 

»ὕ ς ,ὕ ε ν 9» » δύ ἥν 
ἔσχεν ὑφηγνίοχος" τὼ δ᾽ ἄμφω γαῖαν ἐδύτην. ΥΙ 

“Ιρῆσον δ᾽ Εὐρύαλος χαὶ ᾿Οφέλτιον ἐξενάριξεν" 20 

βὴ δὲ μετ᾿ “ἴσηπον καὶ Πήδασον, οὕς ποτὲ νύμφη 

γηὶς ᾿Αβαρβαρέη τέκ᾽ ἀμύμονι Βουχολίωγι" --- 

Βουχολίων δ᾽ ἣν υἱὸς ἀγαυοῦ “αομέδοντος 
’ - ’, ὶ ,ὔ « Δ - ἢ πρεσβύτατος γενεῇ, σχότιον δέ ἑ γείνατο μήτηρ. 
7, ὃ 2. 4 34 Ἷ λό »ῬΈΡΒΕῚ : ἃ ἘΠ" ποιμαίνων δ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ, τῷ οι 

ἣ δ᾽ ὑποχυσαμένη διδυμάονε γείνατο παῖδε" --- 

χαὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος χαὶ φαίδιμα γυῖα 
’ Ἅ: ᾽ 2 »ὕ᾿ ’, 2 2 ,ὔ "ΜΜηκιστηιάδης χαὶ ἀπ’ ὥμων τεύχε ἐσύλα. 

᾿στύαλον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Π]|ολυποίτης" 

Πιδύτην δ᾽ ᾿Οδυσεὺς Περχώσιον ἐξενάριξεν ὦ 30 
ΡΒ “. “ “ ἡ ἘΣ ’ὔ γ- 

ἕγχεὶ χαλκείῳ, εῦχρος ὁ ““ρετάογνα ὅῖον. 
2 ,ὔ 1», -ἰ , " -" 

᾿Αντίλοχος δ᾽ Ἵβληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ 

Νεστορίδης, Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γαμέμνων᾽ 
»" ὶν ’ὔ Ρ] ’ 2 »ὕὔ γαῖε δὲ Σατνιόεντος ἐυρρείταο παρ᾽ ὄχϑας 

- 
ῷι Πήδασον αἰπεινήν. «Ῥύλαχον δ᾽ ἕλε .7ήιτος ἥρως 

φεύγοντ᾽ " Εὐρύπυλος δὲ Μελάνϑιον ἐξενάριξεν. 
2; ΣΡ ΔᾺΡ, ν ᾿] ν , 
Ἄδρηστον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 

ζωὸν ἕλ᾽" ἵππω γάρ οἱ, ἀτυζομένω πεδίοιο, 
} 2 ,ὕ ,ὔ 2  ἀ « ὄζῳ ἔνι βλαφϑέντε μυριχίνῳ ἀγκύλον ἅρμα 
ΒΩ ΩΣ ΡΒ] ’, ΄- “ 2 ᾿ Ἁ 2 2 ἄξαντ᾽ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ αὐτὼ μὲν ἐβήτην 40 

σπιρὸς πόλιν, ἧ περ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι φοβέοντο, 
2 Α 1 Ρ] ὟΣ Ν κ 2 ΄, αὐτὸς δ᾽ ἐχ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεχυλίσϑη 

, 2 , : Ὲ “Ὁ ’, Ν ὶ 7 φι Ρ πρηνὴς ἐν χονίῃσιν ἐπὶ στόμα. πὰρ δέ οἱ ἔστη 

᾿Ατρεΐδης Μενέλαος ἔχων δολιχόσχιον ἔγχος. 

Ἄδρηστος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα λαβὼν ἐλλίσσετο γούνων" 46 

»«ώγρει, ᾿Ατρέος υἱέ, σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα. 

πολλὰ δ᾽ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς χειμήλια κεῖται, 
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χαλχός τε χρυσός τε πολύχμητός τε σίδηρος" 

τῶν χέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι ἄποινα, 

εἴ χὲεν ἐμὲ ζωὸν πεπύϑοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿“χαιῶν." 

ὡς φάτο" τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔπειϑεν, 

χαὶ δή μιν τάχ᾽ ἔμελλε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν 

δώσειν ᾧ ϑεράποντι χαταξέμεν" ἀλλ᾽ ᾿“γαμέμνων 

ἀντίος ἦλϑε ϑέων καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα" 

»»ὦ πέπον, ὦ Μενέλαε, τί ἡ δὲ σὺ χήδεαι οὕτως 

ἀνδρῶν; ἢ σοὶ ἄριστα πεποίηται χατὰ οἴχον 
,Ὶ 

οὺὸς Τρώων. τῶν μή τις ὑπεχφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον ν ν 5 μή ς ὑΤιξχορυγ 9 “ ΝΞ 

χεῖράς 9᾽ ἡμετέρας, μηδ᾽ ὅν τινα γαστέρι μήτηρ 

κοῦρον ἐόντα φέροι, μηδ᾽ ὃς φύγοι" ἀλλ᾿ ἅμα πάντες 

᾽Ιλίου ἐξαπολοίατ᾽ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι.“ 

ὡς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφεόο φρένας ἥρως 
2 ,ὔ «' Ὁ] Β] ΟΥ̓ « 2 εἶ αἴσιμα παρειπών" ὃ δ᾽ ἀπὸ ϑεν ὥσατο χειρὶ 

« 2). δ. ν ΕΒ ’, 2 , ἥρω᾽ Ἤδρηστον. τὸν δὲ χρείων ᾿“γαμέμνων 
9 Ν , « ἘΣ ’ 2 2 “"“ Χ 

οὗτα κατὰ λαπάρην" ὃ δ᾽ ἀνετράπετ᾽, ᾿“τρεΐδης δὲ 

λὰξ ἐν στήϑεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος. 

Νέστωρ δ᾽ ᾿Αργεΐοισιν ἐχέκλετο μαχρὸν ἀύσας" 

»ὐ φίλοι, ἥρωες Ζ4αναοί, ϑεράποντες ΄Ἄρηος, 
, - Ἅ,- νν . ,ὕ ΄ 

μή τις νῦν ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος μετόπισϑεν 

μιμνέτω, ὥς κεν πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵχηται, 
32.523 ,ὔ ὶ ,ὕὔ 2ὕ, αΥ Ν Ν Ὁ} ἀλλ᾽ ἄνδρας χτείνωμεν" ἔπειτα δὲ χαὶ τὰ ἕχηλοι 

γεχροὺς ἂμ. πεδίον συλήσετε τεϑνηῶτας.“ 

ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος χαὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 

Ὁ1 ἔπειϑε(ν)}) ὄρινε(ν) 411]. 01 ἔτρειψεν) σπταρέπεεισεν 11]. 
ἀδελφεόο] ἀδελφειοῦ 110}. 11 τεϑνηῶτας]) ποππ1}}}} οἴπὴ Αὐϊβίδι- 

600, τεϑγειῶτας ἈΠ ἴῃ εἷβ Ὁ), σεϑγηιῶτας Δ. 



᾿ἀνδρομάχης ὁμιλία: Ζ 14ῦ 

ἔνϑα κὲν αὖτε Τρῶες ἀρηιφίλων ὑπ᾽ ᾿“χαιῶν 
ἔϊλιον εἰς ἀνέβησαν, ἀναλκχείῃσι δαμέντες, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰνείᾳ τε καὶ “Εχτορι εἶπε παραστὰς 

Πριαμίδης “Ἕλενος οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος" 

»»ἱνεία τὲ καὶ “Εχτορ, ἐπεὶ πόνος ὕὄμμι μάλιστα 

Τρώων καὶ “υκίων ἐγχέκλιται, οὕνεχ᾽ ἄριστοι 

πᾶσαν ἐπ᾽ ἰϑύν ἐστε μάχεσϑαί τε φρονέειν τε, 

στῆτ᾽ αὐτοῦ χαὶ λαὸν ἐρυκάχετε πρὸ πυλάων 

πάντῃ ἐποιχόμενοι, πρὶν αὐτ᾽ ἐν χερσὶ γυναικῶν 

φεύγοντας πεσέειν, δηίοισι δὲ χάρμα γενέσϑαι. 

αὐτὰρ ἐπεί χε φάλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας, 

ἡμεῖς μὲν 4αναοῖσι μαχεσσόμεϑ᾽ αὖϑι μένοντες, 

καὶ μάλα τειρόμενοί περ΄ ἀναγχαίη γὰρ ἐπείγει. 

ἽἝχτορ, ἀτὰρ σὺ πόλινδε μετέρχεο, εἰπὲ δ᾽ ἔπειτα 
μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ" ἣ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς 

γηὸν ᾿ϑηναίης γλαυχώπιδος ἐν πόλει ἄκρῃ; 

οἴξασα χληῖδι ϑύρας ἱεροῖο δόμοιο, 

πέπλον, ὅ᾽ οἱ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 

εἶναι ἐνὶ μεγάρῳ χαί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ, 

ϑεῖναι ᾿1ϑηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠυκόμοιο" 

καί οἱ ὑποσχέσϑαι δύο χαὶ δέκα βοῦς ἐνὲ νηῷ 

ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἵ χ᾽ ἐλεήσῃ 

ἄστυ τὲ καὶ Τρώων ἀλόχους χαὶ νήπια τέχνα, 

αἵ χὲν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ ᾿Ιλίου ἱρῆς 
ἄγριον αἰχμητήν, χρατερὸν μήστωρα φόβοιο, 

ὃν δὴ ἐγὼ χάρτιστον ᾿“χαιῶν φημὶ γενέσϑαι. 

14 εἰς ἀνέβησαν] εἰς ἀνέβησαν Ἀ, εἰσανέβησαν οοἰουϊ. 84 μα- 
χεσσόμεϑ᾽ μαχησόμεϑ᾽ Ἰἰθν]. 90 ὅδ οἱ] ὃς οἱ Τἰῦνι; ν. ρυδοῦ, Τ|. 8. 8. 

ΠΟοππΟΥῚ 1Πἴὰ5. Ὑ0]. 1, 10 
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140 Ζ: “Ἔχτορος καὶ 

ΥΙ οὐδ᾽ ᾿χιλῆά ποϑ'᾽ ὧδέ γ᾽ ἐδείδιιεν ὄρχαμον ἀνδρῶν, 

100 ὅν πὲρ φασὶ ϑεᾶς ἐξέμμεναι" ἀλλ᾽ ὅδε λίην 

μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν.“" 

ὡς ἔφαϑ᾽-" “Εχτωρ δ᾽ οὔ τι χασιγνήτῳ ἀπίϑησεν. 
. ὔ Ὶ 2 Β] ,ὔ ν ᾽ὔ 27 κω αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε, 

πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντῃ 
ἐ ι 

10 ὀτρύνων μαχέσασϑαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 

οἱ δ᾽ ἐλελίχϑησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿“'χαιῶν, 
2 ,ὔ 2 ς ᾽ὔ “ἊΣ Ἀ ᾿ς - ᾿ργέιοι δ᾽ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φόνοιο 

ν Ἀι.7] 2 ΞΣ ΓΖ 2 2 - Β] ᾽ὔ 

φὰν δέ τιν᾽ ἀϑανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 

Τοωσὶν ἀλεξήσοντα κατελϑέμεν" ὡς ἐλέλιχϑεν. 

10 ἽΒχτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐχέχλετο μαχρὸν ἀύσας" 

» Τρῶες ὑπέρϑυμοι τηλεχλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς, 

ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ βήω προτὶ ἔϊλιον ἠδὲ γέρουσιν φᾷ " Ἷ ἈΝ ν η ) 9 
Ρ.) - " ς ,ὔ ᾽ ἵ 

εἴπω βουλευτῇσι καὶ ἡμετέρῃς ἀλόχοισιν 

τὸ δαίμοσιν ἀρήσασϑαι, ὑποσχέσϑαι δ᾽ ἑκατόμβας." 

ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη χορυϑαίολος “Εχτωρ᾽ 

ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε χαὶ αὐχένα δέρμα κελαινόν, 

ἄντυξ ἣ πυμάτη ϑέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης. 

Τλαῦκος δ᾽ “Ἱππολόχοιο πάις χαὶ Τυδέος υἱὸς 

120 ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσϑαι. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
Ἂ , ,ὔ Ἀ 5. Αἶ ’ ΡῚ τὸν πρότερος προσέειπις βοὴν ἀγαϑὸς Ἅ4΄τηομήδης 

»τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, καταϑνητῶν ἀνθρώπων; 

104 δοῦρα] 1101], δοῦρε ῬΘΚΙΚοΥν “. 118 βήω] βείω Ἰἰρνϊ. 
121 ἐόντες] ΠΡ], ἐόντε Ζθῃοαοίιβ, ΑΥὙἸΒίορμ η 65, ΑΙ βίαγοπβ (οἵ, Εἰ 650), 

αποα ΠΟΟΊΟΘΟ οἱ 5:1] 1015. θυ ΔΘ ο ομ ἅπηη οοηϑοὺ ΑἸ ΘΠ ΡΊΗ]Ο]. ΥἹ, 20. 



ανδρομάχης ὁμιλία: Ζ 141 

οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ὄπωπα μάχῃ ἔνι χυδιανείρῃ 

τὸ πρίν: ἀτὰρ μὲν νῦν γὲ πολὺ προβέβηκας ἁπάντων 

σῷ ϑάρσει, ὅτ᾽ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἕμειγνας. 

δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιάουσιν. 
᾽ ’ »» ’ὔ ΡῚ ἘΠ “" Ψ ,ὔ 

εἰ δέ τις ἀϑανάτων γε κατ᾽ οὐρανοῦ εἰλήλουθας, 

οὐκ ἂν ἐγώ γε ϑεοῖσιν ἐπουραγίοισι μαχοίμην. 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος ὑὸς κρατερὸς “υκόοργος 

δὴν ἦν, ὅς ῥα ϑεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν" 

ὅς ποτὲ μαινομένοιο Διωνύσοιο τιϑήνας 

σεῦε χατ᾽ ἠγάϑεον Νυσήιον, αἱ δ᾽ ἅμα πᾶσαι 
’ὔ Ἀ ’ὔ «ς 2 ᾿} , ,ὔ 

ϑύσϑλα χαμαὶ χατέχευαν, ὑπ ἀνδροφόνοιο “υχούργου 

ϑεινόμεναι βουπλῆγι. 4ιώνυσος δὲ φοβηϑεὶς 

δύσεϑ᾽ ἁλὸς κατὰ χῦμα, Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο χόλπῳ 
ΥΞ Ἢ 2, ὶ αὐ Ξ - 

δειδιότα χρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοχλῇ. 
- Ἂδ 2 2 ΡῚ ’ὔ Ν σῷ ’ 

τῷ μὲν ἔπειτ᾽ ὀδύσαντο ϑεοὶ δεῖα ζώοντες, 

χαί μιν τυφλὸν ἔϑηχε Κρόνου πάις" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 

ἦν, ἐπεὶ ἀϑανάτοισιν ἀπήχϑετο πᾶσι ϑεοῖσιν. 
οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι ϑεοῖς ἐϑέλοιμι μάχεσϑαι. 
εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἱ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν, 

ἄσσον ἴϑ᾽, ὥς χεν ϑᾶσσον ὀλέϑρου πείραϑ'᾽ ἵκηαι.“ 

τὸν δ᾽ αὖϑ' “Ιππολόχοιο προσηύδαε φαίδιμος υἱός" 
» Τυδείδη μεγάϑυμε, τί ἢ γενεὴν ἐρεείνεις; 

«; ὔ ’ὔ ϑ, ὶλν δ᾿ Ρ] -" 

οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν. 

φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ᾽ ὕλη 

τηλεϑάουσα φύει --- ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη ---" 

1921 ἀντιάουσι»] ἀντιόωσιν 110]. 180 ὑὸς] υἱὸς ΠὈνὶ; ν. ρνδθί, 
Τ1.8 8. 144 προσηύδαε] προσηύδα (στροσηῦδα 10) 1101]. 148 τη- 
λεϑάουσα] τηλεϑόωσα Ἰἰ0ν]. 
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148 Ζ: ἽΕχτορος καὶ 

ὡἃὡς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει, ἣ δ᾽ ἀπολήγει. 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῆς, 

ἡμετέρην γενεήν --- πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν" 

ἔστι πόλις ᾿Εφύρη μυχῷ ΄Αργεος ἱπποβότοιο, 

ἔνϑα δὲ Σίσυφος ἔσχεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν, 

Σίσυφος ΑἸἰολίδης" ὃ δ᾽ ἄρα Τλαῦκον τέκεϑ᾽ υἱόν, 

αὐτὰρ ΤΠ λαῦκος ἕτικτεν ἀμύμονα Βελλεροφόντην. 

τῷ δὲ ϑεοὶ κάλλος τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν 

ὥπασαν. αὐτάρ οἱ ΠΙροῖτος κακὰ μήσατο ϑυμῷ, 

ὅς ῥ᾽ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν, 

᾿Αργείων: Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσεν. 

τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο δῖ ᾿Αντεια 

κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι" ἀλλὰ τὸν οὔ τι 

πεῖϑ᾽ ἀγαϑὰ φρονέοντα δαΐφρονα Βελλεροφόντην. 

ἣ δὲ ψευσαμένη ΠΙἊροῖτον βασιλῆα προσηύδα" 

»τεϑναίης, ὦ Προῖτ᾽, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην, 

ὅς μ᾽ ἔϑελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐϑελούσῃ." 

ὡς φάτο" τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν, οἷον ἄκουσεν. 

κτεῖναι μέν ῥ᾽ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γεὲ ϑυμῷ" 

πέμπε δέ μιν “υκίηνδε, πόρεν δ᾽ ὅ γε σήματα λυγρὰ 

γράψας ἐν πίνακι πτυχτῷ ϑυμοφϑόρα πολλά" 

δεῖξαι δ᾽ ἠνώγειν ᾧ πενϑερῷ, ὄφρ᾽ ἀπόλοιτο. 
αὐτὰρ ὃ βῆ “υκίηνδε ϑεῶν ὑπ᾽ ἀμύμονι πομπῇ. 

»(ἀλλ ὅτε δὴ “υχίην ἷξε Ξάνθον τε δέοντα, 

προφρονέως μιν τῖεν ἄναξ “υκίης εὐρείης. 

1ὅτ χαχὰ μήσατο] ΑΥὐ᾿ἰδίαν οι, κάχ᾽ ἐμήσατο 1ἰγ]. 1τὸ ἠνώ- 

γξιν] Α οὕπὰ ΑΥβίαιομο, ἠνώγει οοίον! ΠΌν]. Οἷ. Γ᾿ 888. Εἰ 661, 568 

]1ΐον ἐΞ 412. 



᾿Ανδρομάχης ὁμιλία: Ζ 

ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν" 

ἀλλ᾿ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Πώς, 
χαὶ τότε μιν ἐρέεινε χαὶ ἤτεε σῆμα ἰδέσϑαι, 

ὅττι ῥά οἱ γαμβροῖο παρὰ ΠΙροίτοιο φέροιτο. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ, 

πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐχέλευσεν 

περνέμεν" ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἔην ϑεῖον γένος οὐδ᾽ ἀνϑρώπων, 
πρόσϑε λέων ὄπιϑεν δὲ δράκων μέσση δὲ χίμαιρα, 

δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰϑομένοιο" 

χαὶ τὴν μὲν κατέπεφνε ϑεῶν τεράεσσι πιϑήσας. 

δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισιν" 
χαρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν. 

τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν ᾿Μμαζόνας ἀντιανείρας" 

τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινεν" 

χρίνας ἐκ “΄υκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους 

εἷσε λόχον. τοὶ δ᾽ οὔ τι πάλιν οἴχόνδε νέοντο" 

πάντας γὰρ χατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης. 

ἀλλ ὅτε δὴ γίγνωσχε ϑεοῦ γόνον ἠὺν ἐόντα, 
αὐτοῦ μιν χκατέρυχε, δίδου δ᾽ ὅ γε ϑυγατέρα ἥν, 
δῶχε δέ οἱ τιμῆς βασιληίδος ἥμισυ πάσης" 

χαὶ μέν οἱ “ύχιοι τέμενος τάμον ἕξοχον ἄλλων, 

καλόν, φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμοιτο. 

ἣ δ᾽ ἔτεχε τρία τέχνα δαΐφρονι Βελλεροφόντῃ, 

"Ισανδρόν τε καὶ “Ιππόλοχον χαὶ “αοδάμειαν" 
““αοδαμείῃ μὲν παρελέξατο μητίετα Ζεύς, 
ἣ δ᾽ ἔτεχ᾽ ἀντίϑεον Σαρπηδόνα χαλκχοχορυστήν. 
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150 Ζ: ἝἭχτορος χαὶ 

»»ἀλλ ὅτε δὴ χαὶ χεῖνος ἀπήχϑετο πᾶσι ϑεοῖσιν, 
Υ « Ν ,ὔ ΥΥΣ 3} Ω δ )η “« 
ἢ τοι ὃ χὰπ πεδίον τὸ ᾿άλήιον οἷος ἀλᾶτο 

ὃν ϑυμὸν χατέδων, πάτον ἀνϑρώπων ἀλεείνων" 

Ἰσανδρον δέ οἱ υἱὸν ἥρης τος πολέμοιο 

μαρνάμενον Σολύμοισι κατέχτανε κυδαλίμοισιν" 

τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος “Ἄρτεμις ἔχτα. 

“Ἱππόλοχος δ᾽ ἐμὲ τίκτε, καὶ ἐ ῦ ὶ γεγνέσϑαι" ππόλοχος δ᾽ ἐμὲ τίχτε, χαὶ ἐκ τοῦ φημὶ γενέσϑαι 

πέμπε δέ μ᾽ ἐς Τροίην χαί μοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλεν 
ΡλῚ 3) ’ Α ς , 2 »7 

αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἕμμεναι ἄλλων 
Ν ὔ , 2 ’ «! ΕΣ. 2 μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἱ μέγ᾽ ἄριστοι 

Ρ 3 τ ’ 2 , Ν ΒῚ ', ] Ψ ἕν τ᾽ ᾿Εφύρῃ ἐγένοντο χαὶ ἐν “υκίῃ εὐρείῃ. 

ταύτης τοι γενεῆς τε χαὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι." 

ὡς φάτο" γήϑησεν δὲ βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης. 
Ρ ν ), ϑ: ΚΝ ᾿" 7, ἔγχος μὲν χκατέπηξεν ἐνὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ, 

αὐτὰρ δ᾽ μειλιχίοισι προσηύδαε ποιμένα λαῶν" ΙΝ ἐξιλιχ Ζ“ροΟῇ “τοι ε 
Ψ- ἘἜΤΕΡ ’ 

»ἢ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώιός ἔσσι παλαιός" 
2 ": ’ - » ’ , 

Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην 
Ψ 2 ΘΟ ΝΑ, ’ ΟΣ Θ. "ὕἤ, Εν 2 ’ὔ 

ξείνισ᾽ ἐνὶ μεγάροισιν ἐείχοσιν ἤματ᾽ ἐρύξας. 

οἱ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήια καλά" 

Οἰνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν, 
’, ᾿Ὶ ’ ,ὔ Ὁ ᾽} Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον, 

χαί μιν ἐγὼ χατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ᾽ ἐμοῖσιν. --- 

Τυδέα δ᾽ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ᾽ ἔτι τυτϑὸν ἐόντα 
χάλλιφ᾽, ὅτ᾽ ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς ᾿ἀχαιῶν. --- 

τῷ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος ΄4ργεὶ μέσσῳ 

200 χαὶ χεῖνος] Α οἱ Ἐπιβίδίπιβ, χἀχεῖνος οϑίθυὶ Πρυ. 900 δ᾽ ἐμὲ 
τίχτεϊ δέ μ᾽ ἔτιχτε 110υϊ, οουνοχὶς ΒΘΙτκον ΗΒ]. 1 899. 218 ἐνὶ] ἐπὸὶ 
Τ1Ὀυἱ, οουτοχὶ ΒΟΚΚοΡ"; οἵ, ΔΈ 8510. 214 προσηύδαε)] προσηύδαίπροσ- 
ηὔδα Ὁ) 110 ν]. 



᾿Ανδρομάχης ὁμιλία: Ζ 161 

εἰμί, σὺ δ᾽ ἐν “υχίῃ, ὅτε χεν τῶν δῆμον ἵκωμαι. 

ἔγχεα δ᾽ ἀλλήλων ἀλεώμεϑα χαὶ δι’ ὁμίλου" 
πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες χλειτοί τ᾽ ἐπίχουροι, 

χτείνειν ὃν χὲ ϑεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω, 

πολλοὶ δ᾽ αὖ σοὶ ᾿Αχαιοί, ἐναιρέμεν ὅν χε δύνηαι. 

τεύχεα δ᾽ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἵδε 

γνῶσιν, ὅτι ξεῖνοι πατρώιοι εὐχόμεϑ' εἶναι." 

ὡς ἄρα φωνήσαντε, χαϑ᾽ ἵππων ἀΐξαντε 

χεῖράς τ᾽ ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο. 

ἔνϑ᾽ αὖτε Τλαύχῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς, 

ὃς πρὸς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε ἄμειβεν 

χρύσεα χαλχείων, ἑχατόμβοι᾽ ἐννεαβοίων. 

ὝἝχτωρ δ᾽ ὡς Σχαιάς τε πύλας χαὶ φηγὸν ἵχανεν, 

ἀμφ᾽ ἄρα μιν Τρώων ἄλοχοι ϑέον ἠδὲ ϑύγατρες 

εἰρόμεναι παῖδάς τε χασιγνήτους τὲ ἔτας τε 

καὶ πόσιας. ὃ δ᾽ ἔτειτα ϑεοῖς εὔχεσϑαι ἀνώγει 

πάσας ἑξείης" πολλῇσι δὲ κήδε ἐφῆπτο. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόμον περικαλλέ ἵκανεν, 

ξεστῇς αἰϑούσῃσι τετυγμένον --- αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 

πεντήχοντ᾽ ἕνεσαν ϑάλαμοι ξεστοῖο λίϑοιο, 

πλησίοι ἀλλήλων δεδιιημένοι" ἔνϑα δὲ παῖδες 

χοιμῶντο Π]|ριάμοιο παρὰ μνηστῇς ἀλόχοισιν. 

χκουράων δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐναντίοι ἔνδοϑεν αὐλῆς 

δώδεκ ἔσαν τέγεοι ϑάλαμοι ξεστοῖο λίϑοιο, 

πλησίοι ἀλλήλων δεδιιημένοι" ἔνϑα δὲ γαμβροὶ 

χοιμῶντο Π͵Ιριάμοιο παρ᾽ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν" --- 

281 φηγὸν] πύργον 811]. 94 σπλησίοι] Ο οὐ 811, πλησίον Ὁ 
οὐ γϑ πὶ, πλησίον διρνα βουρίο ἡ Α; οἵ. Ψ' 182. 8 ΤΊ, οἵ ΔὉ αἰΐθιἃ 

ΤῊΤΕΟ. ΤΣ. Ε15: μ' 109. ξ 14. 949 πλησίοι] υὖ 240. 
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2 «ς τι , ΒΕ ’, γ} ’ 

ἔνϑα οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυϑε μήτηρ 
Υ ᾿ς αν - ΡΥ ΣΕΥ, “Παοδίκην ἐσάγουσα ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστην, 

ΡΥ 3. 5 ς - Ἂς Ἂ; "ἈΚ... ἈΕῚ Ν 2. -αρεῖν Ἧ Ξ ἕν τ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἕπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἕχ τ᾽ ὀνόμαζεν 

»τέκνον, τίπτε λιπὼν πόλεμον ϑρασὺν εἰλήλουθας; 

ἢ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες ᾿Αχαιῶν 

μαρναμένους περὶ ἄστυ, σὲ δ᾽ ἐνθάδε ϑυμὸς ἀνῆκεν 

ἐλϑόντ᾽ ἐξ ἄχρης πόλιος Ζ1ὲ χεῖρας ἀνασχεῖν; 
ΡῚ Ν ἌΠΕ. 2 , ΄ 5 Ρ] 3 
αλλὰ μὲν, ὄφρα κχὲ τοι μελιηδέα οἶνον ἕγείζχω, 

ὡς σπείσῃς 4᾽΄τπ᾿ὸ πατρὶ χαὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν 
σ΄: 2 δχ δὰ ἃ ΡῚ , ΡΒ , 

πρῶτον, ἔπειτα δὲ χαὐτὸς ὀγήσεαι, α΄ χε πίῃσϑα" 
ἀνὸ . δὲ χε); - , Ξ ἘᾺ χέξ. οἱ θὲ χεχμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει, 

ὡς τύνη χέκχμηχας ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσιν.““ 
Α Ὁ ΣΕ) ,, Ὁ Υ͂ν , ἢ , σα, Ἢ 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυϑαίολος “Εχτωρ 
΄ 3 ,ὕ 7 ΄ - 

»μῇ μοι οἶνον ἄεξιρξδ. μελίφρονα, πότνια μῆτερ, 
΄ ον Φ , ͵ 5. ..5 - , Ἐ 

μή μ᾽ ἀπογυιώσῃς, μένεος δ᾽ ἀλκῆς τὲ λάϑωμαι 

χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοισιν Διὶ λειβέμεν αἴϑοπα οἶνον 

ἅζομαι, οὐδέ πῃ ἔστι χελαινεφέι Κρονίωνι 

αἵματι χαὶ λύϑρῳ πεπαλαγ μένον εὐχετάεσϑαι. 
2 Ν ον Χ κι Χ ΣΥΝ , ᾿] Ν᾿ 
ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν “΄1ϑηναίης ἀγελείης 

ἔρχεο σὺν ϑυέεσσιν, ἀολλίσσασα γεραιάς" 

πέπλον δ᾽, ὅς τίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 

ἔστιν ἐνὶ μεγάρῳ χαί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ, 

τὸν ϑὲς ᾿“9ηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠυχόμοιο" 

χαί οἱ ὑποσχέσϑαι δύο καὶ δέκα βοῦς ἐνὶ νηῷ 
"», 2 "2 ς ᾿Ὰ 2ὕὔ 2 2 Ψ ἤνις ἠχέστας ἱερευσέμεν, αἵ χ᾽ ἐλεήσῃ 

200 μαρναμένους) μαρνάμενοι 11ὈΡ], ΘοΥΡοχῖ νὰπ ΟΡ θη 

0,66. Ὁ: 6(. Ζ958. 98: το ΤΠ ΘΟ: δ 1 ἀνασχεῖν: 5ἰδθσπη ἸΠίΘΡΓῸ- 

ΘΔ ΓΠΟΙΪΒ5 ΡΟϑιΠ ΠΟΘ 6}]6Ίη. 900 λειβέμεν]) λείβειν 1100]. 2608 εὐ- 

χετάεσϑαι) εὐχετάασϑαι 10 ΥἹ. 



Ἀνδρομάχης ὁμιλία: Ζ 102 

ἄστυ τὲ χαὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα, 

αἴ χὲν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ ᾿]λίου ἱρῆς 

ἄγριον αἰχμητήν, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο. 

ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿ϑηναίης ἀγελείης 

ἔρχευ" ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα χαλέσσω, 

αἴ χ᾽ ἐϑέλῃσ᾽ εἰπόντος ἀχουέμεν. ὥς κέ οἱ αὖϑι 

γαῖα χάνοι" μέγα γάρ μιν ᾿Ολύμπιος ἔτρεφε πῆμα 

Τρωσί τὲ χαὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τὲ παισίν. 

εἰ χεῖνόν γε ἴδοιμι χατελϑόντ᾽ 'ἄιϊδος εἴσω, 

φαίην χὲν φρέν᾽ ἀτέρπου ὀιζύος ἐκλελαϑέσϑαι.“ 

ὡς ἔφαϑ᾽- ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ᾽ ἀμφιπόλοισιν 

χέχλετο᾽ ταὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς. 

αὐτὴ δ᾽ ἐς ϑάλαμον κατεβήσετο κηώεντα, 

ἔνϑ᾽ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν 

Σιδονίων, τὰς αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδὴς 

ἤγαγε Σιδονίηϑεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον, 

τὴν ὁδὸν ἣν ᾿Ελένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν. 

τῶν ἕν᾽ ἀειραμένη ᾿Εχάβη φέρε δῶρον ᾿ϑήνῃ, 

ὃς χάλλιστος ἔην ποιχίλμασιν ἠδὲ μέγιστος, 

ἀστὴρ δ᾽ ὡς ἀπέλαμπεν, ἔχειτο δὲ νείατος ἄλλων. 

βῆ δ᾽ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί. 

αἵ δ᾽ ὅτε νηὸν ἵχανον ᾿ϑήνης ἐν πόλει ἄχρῃ, 
τῇσι ϑύρας ὦιξε Θεανὼ καλλιπάρῃος 

Κισσηίς, ἄλοχος ᾿ντήνορος ἱπποδάμοιο" 

280 φρέν᾽ ἀτέρττου] Τἰθν] ἔδυθ οἴημθβ, φρέν᾽ ἄτερ πτου οὐ 

ΑΥἸ βίη ; φίλον ἦτορ ὁοηϊθοῖέ Ζοποοίιβ, ἡθοθρουπηΐ ΒΟ κοι 2, ΝάποΚ, 
1]. 2389 σπαμποίχιλοι] ΠῸΡῚ ἴδ οιημοβ, πσαμποίχιλα ἀππ|8, αποᾶ 
Ῥοβίμ!αθαί Βομίου ; οἴ. 1228. 291 ἐπιιτελὼς] τὶ, ἐπισπλοὺς ὈΘΠΘ 

γἂμ Πουό θηῃ 66. 10. 
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Ἁ Υ -“ 2 3) “3 ἘΝ 

τὴν γὰρ Τρῶες ἔϑηχαν ᾿“ϑηναίης ἱέρειαν. 

αἵ δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι ᾿“ϑήνῃ χεῖρας ἀνέσχον. 

ἣ δ᾽ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ χαλλιπάρῃος 

ϑῆχεν ᾿“ϑηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠυκόμοιο" 
3) , 1 ΒῚ ΄-- Ἅ ,ὔ ᾿ ὁ Ξ εὐχομένη δ᾽ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο 

»πότνι᾽ ᾿΄ϑηγναίη, ἐρυσίπτολι, δῖα ϑεάων, 

ἄξον δὴ ἔγχος Διομήδεος ἠδὲ καὶ αὐτὸν 

πρηνέα δὸς πεσέειν Σ᾽ χαιῶν προπάροιϑε πυλάων, 
ὕὔ ΒῚ ᾽ὔ - ’ὔ " ,ὔ “Ὁ 5 ἀδν “ὦ ὄφρα τοι αὐτίχα νῦν δύο χαὶ δέκα βοῦς ἐνὲ νηῷ 
7 5. ᾿ «ς ’, 2ὕὔ 2 Β] ᾿Ξ ἥνις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἵ χ᾽ ἐλεήσῃς 

ἄστυ τε χαὶ Τρώων ἀλόχους χαὶ νήπια τέκνα.“ 

ὡς ἕφατ᾽ εὐχομένη" ἀνένευε δὲ Π]αλλὰς ᾿“ϑήνη. 
«κι «ει .» ὔ ἊΝ; Τὰ [4 ΕῚ ὡς αἵ μέν δ᾽ εὔχοντο 4΄τὸς χούρῃ μεγάλοιο 

“Ἔχτωρ δὲ πρὸς δώματ᾽ ᾿“λεξάνδροιο βεβήχει 
5) 2 Χ 

χαλά, τά ῥ᾽ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν, οἱ τότ᾽ ἄριστοι 
Ν 

ἦσαν ἑνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες" 

οἵ οἱ ἐποίησαν ϑάλαμον χαὶ δῶμα χαὶ αὐλὴν 

ἐγγύϑι τε Πριάμοιο καὶ “Εχτορος ἐν πόλει. ἄχρῃ. 
2ὕ 3 {ἢ 2 - ,ὔ ΒῚ 2 2ὕὔ7 Ν ἔνϑ᾽ “Εχτωρ εἰσῆλϑε διίφιλος, ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ 
»ὕ γε ς ’ ᾿Ὶ ,ὔ Ἂν ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεχάπηχυ" πάροιϑε δὲ λάμσιετο δουρὸς 

αἰχιὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος ϑέε πόρζης χρῇ χαλκξιη, 718 χξΕ 5 ζῆ. 
τ 12 λης 9. γον ’ ᾿ ’ ᾽, 3 

τὸν δ᾽ εὑρ᾽ ἐν ϑαλάμῳ περὶ χάλλιμα τεύχε ἕποντα, 

ἀσπίδα καὶ ϑώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ᾽ ἁφάοντα" 
2 ." Ὁ Ὁ ,ὔ ΕΟ Ὁ - δ ᾿Πργείη δ᾽ “Ἑλένη μετ᾽ ἄρα διιῳῇσι γυναιξὶν 
ἧστο χαὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα χέλευεν. 

800 ἐρυσίσπτολι] 1011; ὄμεινον δυσίτστολι: 501|0]. 911] ἄδπι- 
παραὶ ΑὙἸΒέ  Ππ5. 821 περὶ χάλλιμα] ττεριχαλλέα 1 ν], ΘΟΥΡΟΧΙ 60]- 

Ιαΐο Ο ὅδ ΒοκΚρι 2. 922 ἁφάοντα)] ἁφόωντα Ῥαποὶ, ἀφόωντα Ῥ]611- 

{π|6, ἀφόοντα {{Π1|8. 



᾿Ανδρομάχης ὁμιλία: Ζ 1δῦ 

τὸν δ᾽ “Ἔχτωρ γνείχεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν" 

»ϑαιμόνι᾽, οὐ μὲν χαλὰ χόλον τόνδ᾽ ἔνϑεο ϑυμῷ" 

λαοὶ μὲν φϑινύϑουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 

μαρνάμενοι, σέο δ᾽ εἵνεκ᾽ ἀυτή τὲ πτόλεμός τε 

ἄστυ τόδ᾽ ἀμφιδέδηε. σὺ δ᾽ ἂν μαχέσαιο χαὶ ἄλλῳ, 
[4 ’ ,ὔ Ρ -“ ,ὔ ὅν τινά που μεϑιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο. 

ἀλλ᾿ ἄνα, μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηίοιο ϑέρηται." 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέεισιεν ᾿“λέξανδρος ϑεοειδής" 

»» Εχτορ, ἐπεί μὲ χατ᾽ αἶσαν ἐνείχεσας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν, 

τοὔνεχά τοι ἐρέω" σὺ δὲ σύνϑεο καί μευ ἄχουσον. 
οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσι 
ἥμην ἐν ϑαλάμῳ, ἔϑελον δ᾽ ἄχεϊ προτραπέσϑαι. 
γῦν δέ μὲ παρειποῦσ᾽ ἄλοχος μαλαχοῖς ἐπέεσσιν 
» με , ΄ὔ , τὰ ν να όσα ὥρμησ᾽ ἐς πόλεμον, δοχέει δέ μοι ὧδε χαὶ αὐτῷ 
λώιον ἔσσεσθαι" νίχη δ᾽ ἐπαμείβεται ἄνδρας. 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμειν ἐρή ΐχεα δύω" γ πίμεινον, ἀρήια τεύχεα δύω 

ἢ ἴϑ',. ἐγὼ δὲ μέτειμι" χιχήσεσϑαι δέ σ᾽ ὀίω." 

ὡς φάτο" τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη χορυϑαίολος “Εχτωρ. 
᾿Ὶ ΣῈ ’ ’ , ’ ’ὔ - τὸν δ᾽ “Ελένη μύϑοισι προσηύδαε μειλιχίοισιν 

»Θᾶερ ἐμεῖο, χυνὸς χαχομηχάγνοο χρυοέσσης, 

ὥς μ᾽ ὄφελ᾽ ἤματι τῷ, ὅτε μὲ πρῶτον τέχε μήτηρ, 

οἴχεσϑαι προφέρουσα χαχὴ ἀνέμοιο ϑύελλα 

εἰς ὄρος ἢ εἰς χῦμα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης, 
"ὕ - 2 2 ’ ᾿. “ » ,ὔ ἔνϑα μὲ κῦμ᾽ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσϑαι. 
ΒΕ Ρ] ᾿" ’ ἌΓ ᾿ Ν , αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ᾽ ὧδε ϑεοὶ καχὰ τεχμήραντο, 

580 ὅν τινά] Αὐ᾽βίδυοιπιβ, εἷς τινά 1100]. 848 προσηΐδαεὶ 

προσηύδα (προσηῦδα Ὁ) 1101]. 944 χαχομηχάνοο χρυοἕσσης] χαχο- 

μηχάνου ὀχρυοέσσης ἴθι; ν. ναί. Π. 8. 8,.10. 
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ἀνδρὸς ἔπειτ᾽ ὥφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις, 

ὃς ἤδει νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων. 
’ 12 ΣΡ. ΡΒ} - ,ὔ 27 ΦΔ ἐν 3’... ΕΣ ᾽ὔ τούτῳ δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ νῦν φρένες ἔμσεδοι οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὀπίσσω 

ἔσσονται" τῷ χαί μιν ἐπαυρήσεσϑαι ὀίω. 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν εἴσελϑε καὶ ἕζεο τῷδ᾽ ἐπὶ δίφρῳ, 

δᾶερ, ἐπεὶ σὲ μάλιστα πόνο ἕνας ἀμφιβέβηκεν ἐπ ολοε: ἐπὴν τῶν κάδον ν....... 
« 2 2 - ᾿ Ν 2 ,, ὶ « 2 »ἢἷ 

εἵνεκ ἐμεῖο χυνὸς χαὶ ᾿Ἱλεξάνδρου ἕνεκ ἅτης, 

οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς ϑῆχε χαχὸν μόρον, ὡς χαὶ ὀπίσσω 

ἀνθρώποισι πελώμεϑ᾽ ἀοίδιμιοι ἐσσομένοισιν.““ 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυϑαίολος “Εχτωρ" 

»μή μὲ χάϑιζ᾽, “Ἑλένη, φιλέουσά περ᾽ οὐδέ με πείσεις" 

ἤδη γάρ μοι ϑυμὸς ἐπέσσυται, ὄφρ᾽ ἐπαμύνω 
Τρώεσσ᾽, οἱ μέγ᾽ ἐμεῖο ποϑὴν ἀπεόντος ἔχουσιν. 

ἀλλὰ σύ γ᾽ ὄρνυϑι τοῦτον, ἐπειγέσϑω δὲ καὶ αὐτός, 
« 2 τ ἐδ ’ ’ὔ δὴν ὡς χὲν ἕμ᾽ ἕντοσϑεν πόλιος χαταμάρψῃ ἐόντα. 

ν ᾿ ΡΜ ια ΞῚ ἊΣ λ Ὁ ΄ 2, Ψὕ, χαὶ γὰρ ἐγὼν οἴχόνδ᾽ ἐσελεύσομαι, ὄφρα ἴδωμαι 

οἰχῆας ἄλοχόν τὲ φίλην καὶ νήπιον υἱόν. 
2 . 5.9 δι 5. ς ν ς Ἔ 

οὐ γὰρ οἶδ᾽, ἢ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις 
ΩΝ» εις ᾿ ᾿ ᾿ υ , 2 - {{ ἢ ἤδη μ᾽ ὑπὸ χερσὶ ϑεοὶ δαμάουσιν ᾿“χαιῶν. 

ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη χορυϑαίολος “Ἐχτωρ" 
ἊΝ 1.) ») ΞῪΝ τ; ὶ 7 ΕΣ , αἶψα δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἵκανε δόμους ἐὺ ναιετάοντας. 

οὐ δ᾽ εὑρ᾽ ᾿ἀνδρομάχην λευχώλενον ἐν μεγάροισιν, 

958 τῷ] 01], τοῦ Ῥθη6 οοηΐθοῖξ νὰ ΗθΡγ ρθη 466.10; οἵ, “3410. 

9: Ὁ 1; 80 ἄτης] ἀρχῆς τππι5 οοᾶθχ; οἵ, Γ᾽ 100 οἱ ρνδθῇ. 

Οά. 8ὶ 8, 9 805 οἰχόνδ᾽ ἐσελεύσομαι] [10 ν] ΡΠαν πη οὐ ορεμηϊ, οἰχόνδ᾽ 
ἐλεύσομαι «111, οἰχόνδε ἐλεύσομαι ἄπο, αποᾶ ργαθίμονππί ΑἸΡΘ5. οὗ 

18 Βοομθ. Οὗ, α 88. ρ ὅ3 οἱ ρεδοῖ, 8. 4,1, 1. 861 γὰρ οἶδ᾽ γὰρ 
ἔτί() οἰ δία) Ῥϑιοὶ, γάρ τ᾽ οἶδ᾽ το!απὶ, οοντοχὶς ΒΘΚΚΚΟῚ 3, ἢ ἔτι] εἰ 
ἔτι 1101]. 808 δαμάουσι»] δαμόωσιν ΠἰὈν]. 811 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 101]. 



᾿ἀνδρομάχης ὁμιλία: Ζ 

ἀλλ᾽ ἥ γε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐυπέπλῳ 
πύργῳ ἐφεστήκει γοάουσά τὲ μυρομένη τε. 
[φ͵ 2 ς 2 "ἷ ᾿] ’ ,ὕ Ρ Εχτωρ δ᾽ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄχοιτιν, 

ἔστη ἐπ᾿ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν" 
2 ᾽ » , , ’ . » δ᾽ δ᾽ ἄγε μοι, δμῳαί, νημερτέα μυϑήσασϑε 

- ΡΩ 2 ,ὔ ’ τὶ , 

πῇ ἔβη ᾿νδρομάχη λευχώλενος ἐξ μεγάροιο; 

ἠέ πῃ ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐυπέπλων 

ἢ ἐς ᾿4“3ηναίης ἐξοίχεται, ἔνϑα περ ἄλλαι 

Τρῳαὶ ἐυπλόκαμοι δεινὴν ϑεὸν ἱλάσχονται;“ 
᾿ 2 ἔδυ σὲ . ,ὕ ᾿ - γ ᾿ τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μῦϑον ἔειπεν 

»» χτορ, ἐπεὶ μάλ᾽ ἄνωγας ἀληϑέα μυϑήσασϑαι" 

οὔτε πῃ ἐς γαλόων οὔτ᾽ εἰνατέρων ἐυπέπλων 
Ὁ 2 2 , 2 ’ὔ ΡΣ 27 οὔτ᾽ ἐς “3ϑηναίης ἐξοίχεται, ἔνϑα περ ἄλλαι 

Τρῳαὶ ἐυπλόκαμοι δεινὴν ϑεὸν ἱλάσχονται, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ πύργον ἔβη μέγαν ᾿Ι]λίου, οὕνεχ᾽ ἄκουσεν 

τείρεσϑαι Τρῶας, , ᾿ , ἘΥ 2 - 

μέγα δὲ χράτος εἶναι ᾿“χαιῶν. 
«ει ἣ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει, 

μαινομένῃ ἐικυῖα" φέρει δ᾽ ἅμα παῖδα τιϑήνη." 

ἢ ῥα γυνὴ ταμίη" ὃ δ᾽ ἀπέσσυτο δώματος “Εχτωρ 
τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐυχτιμένας κατ᾽ ἀγυιάς. 

εὖτε πύλας ἵχανε διερχόμενος μέγα ἄστυ 

Σχαιάς, τῇ ἄρ᾽ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίονδε, 

ἔνϑ᾽ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλϑε ϑέουσα 

“Ανδρομάχη, ϑυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Ηετίωνος, 

᾿Ηετίων, ὃς ἔναιεν ὑπὸ ΠΙλάκῳ ὑληέσσῃ, 

Θήβῃ ὑποπλακίῃ, Κιλίχεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων" 

918 γοάουσα) γοόωσά Ἰ10ν]. 8598 ἄρ ΠΌΡῚ, γὰρ φαἸίουο5 
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ορ 19 Ζ: ἽἝχτορος χαὶ 

Νὴ - Χ ’ 2, δ. δἢ η - ΥῚ τοῦ πὲρ δὴ ϑυγάτηρ ἔχεϑ᾽ “Ἕχτορι χαλκοκορυστῇ. 
« τ ἸΌΝ ἈΔΕ ΤΣ 2 « δ᾽ Ρ] ΄, ᾿" αὐ » »“ ἣ οἱ ἕπειτ᾽ ἥντησ᾽, ἅμα δ᾽ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ 

400 παῖδ᾽ ἐπὶ χόλπῳ ἔχουσ᾽ ἀταλάφρονα, νήπιον αὔτως, 

“Εχτορίδην ἀγαπητὸν ἀλίγκιον ἀστέρι χαλῷ “τορίδην ἀγαπητ ἰγκ οι χαλῷ, 

τόν δ᾽ “Εχτωρ χαλέεσχε Σ᾽ χαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 
2 , ΡΞ 5 Χ 3» - 27 “ 
“στυάναχτ " οἷος γὰρ ἔρύετο “Ἴλιον χτωρ. 

ἢ τοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ; 

το5 ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα 

ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔτος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

»δαιμόνιε, φϑίσει σὲ τὸ σὸν μένος, οὐδ᾽ ἐλεαίρεις 
δ) ΄, Ε ᾿ ΣῈ δ) «' , , παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη 

σεῦ ἔσομαι" τάχα γάρ σὲ χαταχτενέουσιν ᾿αχαιοὶ 

ὸ πάντες ἐφορμηϑέντες. ἐμοὶ δέ χε χέρδιον εἴη 
- ) , ’ ΝΕ ᾿Ξ 2 εἶ 2ὕ 2 »7ὴ 

σεῦ ἀφαρματούσῃ χϑόνα δύμεναι" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλη 

ἔσται ϑαλπωρή, ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς, 

ἀλλ᾽ ἄχε᾽" οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ χαὶ πότνια μήτηρ. 
1 Ν ἸΕΙς ὙΦι- ᾿ 2 , » 32 , ἢ τοι γὰρ πατέρ᾽ ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

“τὸ ἐχ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίχων ἐὺ ναιετάουσαν 

Θήβην ὑψίπυλον" χατὰ δ᾽ ἔχτανεν ᾿Ηετίωνα" --- 
2 ὶ 7 ΒῚ 4 ᾿ ὁ Ά, ΄, “ οὐ δέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε ϑυμῷ, 

ἀλλ ἄρα μιν χατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν 
ἠδ᾽ ἔπι σῆμ᾽ ἔχεεν᾽ περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν 

’ » Αὺ - Ἀ ἘΞ) Ψ 450 γύμφαι ὀρεστιάδες, χοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο. ---- 

οἱ δέ μοι ἑπτὰ χασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν, 
« ᾿Ὶ , 2 ὦ ’ὔ ", ὕ᾽ "ὕἤ, - οἱ μὲν πάντες ἰῷ χίον ἤματι "Ἄιδος εἴσω 

409 χαταχτεγέουσι»ν)] χαταχτανέουσιν ἰὈν], οοΥτοχὶς Οοεὶ γ8ν. 

Ἰϑο ΒΘ. Ρ. 19». ΟΝ ΘΒ Ὁ 900 41 ναιετάουσαν»ν] Ῥϑποὶ, 

γναιξτάωσαν ἸΙΌΤῚ ΡΠ] οὐ ορίϊμι!, γαιετόωσαν ΑΥΙΒίΔΓΟΠΠΒ. 411 οὐ 

δέ] οὐδέ 101]. 



᾿Ανδρομάχης ὁμιλία: Ζ 

’ Ἀ , ΝΙΝ υ 2 Ἁ 

πάντας γὰρ χατέπεφνε ποδάρχης ὁῖος ᾿αχιλλεὺς 

βουσὶν ἔτ᾽ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀίΐεσσιν. 

μητέρα δ᾽, ἣ βασίλευεν ὑπὸ Π]λάκῳ ὑληέσσῃ, 
τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ᾽ ἤγαγ᾽ ἅμ᾽ ἄλλοισι κτεάτεσσιν, 

ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι ἄποινα, 

πατρὸς δ᾽ ἐν μεγάροισι βάλ᾽ ᾿ἥρτεμις ἰοχέαιρα. 

ἽἜχτορ, ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 9; 0 "' η9 : ηπης 
ἠδὲ χασίγνητος, σὺ δέ μοι ϑαλερὸς παραχοίτης. 
2 2 Ρ᾽) - 2η 3, Ἁ 2 “ , 2 2 " ’ὔ 

ἀλλ ἄγε νῦν ἕξλξαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν ἕπὶ πύργῳ, 

μὴ παῖδ᾽ ὀρφανιχὸν ϑήῃς χήρην τε γυναῖχα. 

λαὸν δὲ στῆσον παρ᾽ ἐρινεόν, ἔνϑα μάλιστα 
2 ’ ΡΣ ’ὔ Ν 2 7ὔ΄ 2 -" ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος. 

᾿" ἈΝ - - χὰ». ’ὔ 5 , 2 ς ΡῚ τρὶς γὰρ τῇ γ᾽ ἐλϑόντες ἐπειρήσανϑ' οἱ ἄριστοι 

ἀμφ᾽ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν ᾿Ιδομενῆα 

ἠδ᾽ ἀμφ᾽ ᾿“τρείδας καὶ Τυδέος ἄλκιμον υἱόν" 
Εν»; , ΄ ", , ΠΝ γ δ, 7 
ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε ϑεοπροπίων ἐὺ εἰδώς, 

ἤ νυ καὶ αὐτῶν ϑυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει." 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέεισιε μέγας κορυϑαίολος “Ἐχτωρ" 
ἘΥ Ἁ, ΤᾺ ᾿" , ’ , , Η , Ν ,ὴ9 5. εἰ τον 

»ἢ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει, γύναι" ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 

αἰδέομαι Τρῶας χαὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, 

αἴ χε χαχὸς ὡς νόσφιν ἀλυσχάζω πολέμοιο. ᾿ 

οὐδέ μὲ ϑυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάϑον ἔμμεναι ἐσϑλὸς 
αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσϑαι, 

ἀρνύμενος πατρός τὲ μέγα χλέος ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ. 

εὖῦ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα χατὰ φρένα χαὶ χατὰ ϑυμόν" 
2, 5-- ΚΣ 05, Ὅτ ὰὰ ἢ "ὕ ὌΞῸΝ 
ἑσσεται ἤμαρ, ὅτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ “Ἴλιος ἱρὴ 

χαὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο. 

482 ϑήῃς] ϑείης 411]. 488--Ἢ. 489] ἀαιηπαθαΐ ΑΥἸ ΒΑ ΌΠΠΙ5. 
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100 Ζ: ἽἝχτορος καὶ 

ΝΙ ἀλλ᾽ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω 

451 οὔτ᾽ αὐτῆς ᾿Εχάβης οὔτε Πριάμοιο ἄναχτος 

οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τὲ χαὶ ἐσϑλοὶ 

ἐν χονίῃσι πέσοιεν ὑπ᾽ ἀνδράσι δυσμενέεσσιν, 

ὅσσον σεῦ, ὅτε χέν τις ᾿““χαιῶν χαλκοχιτώνων 

40 δαχρυόεσσαν ἄγηται, ἐλεύϑερον ἤμαρ ἀπούρα δῦ ( γῆται, Ὁ μας θας. 

καί χεν ἐν 'ργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις, 

καί κεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηίδος ἢ “Υπερείης 

πόλλ᾽ ἀεκαζομένη, κρατερὴ δ᾽ ἐπικείσετ᾽ ἀνάγᾳ - ν“,"ν των, 7» τς ζ 7] “ Υ Ἴ.- 

’ὔ ,ὔ 2 2 Ν . ’ » καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν χατὰ δάχρυ χέουσαν᾽" 
[σὲ 4" δὶ μ ει 5] ΄, Ψ 

400, βτορος ἧδε γυνή, ὃς ἀριστεύεσχε μάχεσϑαι 

Τρώων ἱπποδάμων, ὅτε ἔλιον ἀμφεμάχοντο." 
[σ , ΣΕ ΆΞΘΩΣ. ᾿ 2 Ξ5 , ΡῚ »ὕ ὥς ποτέ τις ἐρέει" σοὶ δ᾽ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος 

7 “: δ᾽ 3 δ ΄ ΡΣ , δ ΄, Ξ χήτεϊ τοιοῦδ᾽ ἀνδρός, ἀμύνειν δούλιον ἡμαρ. 

ἀλλά με τεϑνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα χκαλύπτοι, 

4050 πρίν γ᾽ ἕτι σῆς τὲ βοῆς σοῦ ϑ'᾽ ἑλκηϑμοῖο πυϑέσϑαι.“" 
«ει Ῥῖ τ ἐς ἜΣ ᾿ ο ἀνα , « 
ὡς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος “Εχτωρ. 

ἂψ δ᾽ ὃ πάις πρὸς χόλπον ἐυζώνοιο τιϑήνης 

ἐχλίνϑη ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχϑείς, 

ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην, 
ὶ }Ὶ ΕΝ 2 ᾿) , ’ ’, , 41τὸ δεινὸν ἀπ᾿ ἀκροτάτης χκόρυϑος νεύοντα νοήσας" 

ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε πατήρ τὲ φίλος καὶ πότνια μήτηρ. 
5] ἌΣ ΕΒ λῚ δ᾿ » ες [δ , [σὲ αὐτίκ᾽ ἀπὸ χρατὸς χόρυϑ' εἵλετο φαίδιμος “Ἔχτωρ 

καὶ τὴν μὲν χατέϑηχεν ἐπὶ χϑονὲ παμφανάουσαν" 

404 σεῦ] σεῖ᾽ ν6}] σεῖο ἸἰΌΤΙ (οπηπ65 Ὁ); σεῦ ργϑθίμθυπηΐ ΟἸΔυκο, 

ΘΡΙ͂Ζηθι, ΒΘΚΚΘΡ, 811]. 464 τεϑνηῶτα) Ῥαιοῖ, τεϑνειῶτα Ῥ]ονΊατο 

(ηι Βιρ ἃ βουϊρίο ἴῃ Δ). 4θ γ᾽ ἔτι] γέ τι 411, γέ τοι πὰ 1106. 
4τ8 παμφανάουσαν) τταμφανόωσαν ἸἰὈγ1. 



᾿Ἱνδρομάχης ὁμιλία: Ζ Τ01 

2 . . 3 ὦ ,ὔ ΓΡςν 2 " ’ - ,ὕ ,ὔ 

αὐτὰρ ὃ γ᾽ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσίν, 

εἶπεν ἐπευξάμενος 41 τ᾽ ἄλλοισίν τε ϑεοῖσιν" 

»Ζεῦ ἄλλοι τε ϑεοί, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσϑαι 

παῖδ᾽ ἐμόν, ὡς καὶ ἐγώ περ, ἀριπρεπέα Τρώεσσιν 7 ΡΥ ΟΌΟΝ Εν ΘΠ ΘΕΈΩΒ, ξ ᾿ 
᾿᾿ , Ἢ βὰν νι: Δ (ὧδδε βίην τ᾽ ἀγαϑὸν καὶ ᾽Ιλίου ἴφι ἀνάσσειν. 

) 

καί ποτέ τις εἴποι «πατρός γ᾽ ὅδὲ πολλὸν ἀμείνων! 

ἐχ πολέμου ἀνιόντα" φέροι δ᾽ ἔναρα βροτόεντα 

χτείνας δήιον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ.“ ( 5 θῇ "ο΄ ὐὐπθενρι μητήρ. 
[4] Ρ] δ᾿ ΡΣ ’ ’, 2 Ἁ "ὕἤἹ 

ὡς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔϑηχεν 

παῖδ᾽ ἑόν" ἣ δ᾽ ἄρα μιν χηώδεϊ δέξατο χόλπῳ 
δακρυόεν γελάσασα. πόσις δ᾽ ἐλέησε νοήσας 

χειρί τέ μιν χατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

δαιμονίη, μή μοί τι λίην ἀχαχίζεο ϑυμῷ:" 2) μ Ἴ;, Μή Μ 7) 'χίξ, Ὸ 
2 ’ , 5 ὗ ἘΠΑΕΞΕῚ ΞΕ ΣΌΝ , .ν οὐ γάρ τίς μ᾽ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ ἊἌἌιδι προϊάψει, 

μοῖραν δ᾽ οὔ τινα φημὶ πεφυγ μένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 

οὐ χαχὸν οὐδὲ μὲν ἐσϑλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. 
δ 155 ΞῚ 2), »ν . 2 3. » ,, , 
ἀλλ᾽ εἰς οἶχον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε, 

ἱστόν τ᾽ ἠλαχάτην τε, χαὶ ἀμφιπόλοισι χέλευε 

ἔργον ἐποίχεσθαι" πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει 

πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τοὶ ᾿Ιλίῳ ἐγγεγάασιν."" 
«ι "ὕ ,, ’ 2 [4 , «“ ὃς ἄρα φωνήσας κόρυϑ'᾽ εἵλετο φαίδιμος “Ἔχτωρ 

ἵππουριν" ἄλοχος δὲ φίλη οἴχόνδε βεβήκει 
} , λὶ Ἀ λιᾺ ,ὔ ἐντροπαλιζομένη, ϑαλερὸν χατὰ δάκρυ χέουσα. 
Ἔ ΧΕ ΕΣ ΄, »ν , 

αἶψα δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἵχανε δόμους ἐὺ ναιετάοντας 
«“ , , , Ν ἔχτορος ἀνδροφόνοιο, κιχήσατο δ᾽ ἔνδοϑι πολλὰς 

4τ9 εἴστοι] Νίοαπον, εἴσεῃσι ΠΠΡΥῚ (οὐ βιρνα βου ρίο ἰπ Δ), αποά 6- 
ἴθμάθνθ οοπαίμν [πιάνο ΑἩΤΙ 1 850 544. γ᾽ δδε] Αὐἱβίδυο!πιβ, δ᾽ 
δ᾽ γε θυ]. 

Ἠοτμοτὶ Πίαβ. Ὑ0]. 1. 11 
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102 Ζ: “Ἔχτορος χαὶ “νδρομάχης ὁμιλία. 

ἀμφιπόλους, τῇσιν δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν. 
« ᾿ ΡΣ - ᾿ , «“ τα Ἄν ἐν 2 Ξ 

αἱ μὲν ἕτι ζωὸν γόον “Εχτορα ᾧ ἐνὶ οἴχῳ 

οὐ γάρ μιν ἔτ᾽ ἔφαντο ὑπότροπον ἐχ πολέμοιο 
ΕἸ ’ὔ ,ὔ ἣν ΝΑ -" τΝ - 

ἵξεσϑαι, προφυγόντα μένος χαὶ χεῖρας ““΄χαιῶν. 

οὐδὲ Πάρις δήϑυνεν ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν" 

ἀλλ᾽ δ γ᾽ ἐπεὶ κατέδυ χλυτὰ τεύχεα ποικίλα χαλκῷ, 

σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνὰ ἄστυ ποσὶ χραιπγνοῖσι πεποιϑώς. 
Ξ 1} «᾿ Α «; τς ,ὔ 2 ᾿ ’ 

ὡς δ᾽ ὅτε τις στατὸς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ, 
δ ᾿ 3... ΓΕ 9 7 ὁδί Ἂν ,ὔ ἑσμὸν ἀπορρήξας ϑείῃ πεδίοιο χροαίνων, 

εἰωϑὼς λούεσθαι ἐυρρεῖος ποταμοῖο, 
ὝΣΡΕΙ ἐ ς - ΨῚ , 2 5) " ὶΝ - χυδιάων: ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 

ὥμοις ἀίσσονται" ὃ δ᾽ ἀγλαΐηφι πεποιϑώς, 

ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει μετά τ᾿ ἤϑεα καὶ νομὸν ἵππων" --- 

ὡς υἱὸς Πριάμοιο Π]|}άρις χατὰ “Π]εργάμου ἄχρης 
" , « Υ αν ἢ » ΄ 

τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ᾽ ἠλέχτωρ ἐβεβήκει 

χαγχαλάων, ταχέες δὲ πόδες φέρον. αἶινα δ᾽ ἔπειτα αγχαλάων, ταχέες πόδες φέρον. αἷὰν ξ 
«“ δὶ 2 γδ ᾽ Ἄ σον ρὲ νὰ 
ἔχτορα Οἷον ἕτετ μεν αἀὐελφεόν, εὖτ ἀρ ἔμελλεν 

, ᾿ ο, ,ὔ [φ᾿ τοὰν μλε ΤΌΚΑ ᾽ὔ στρέψεσϑ'᾽ ἐχ χώρης, ὅϑι ἣ ὀάριζε γυναικί. 

τὸν πρότερος προσέειπεν ᾿Ἵλέξανδρος ϑεοειδής" 

»ἢϑεῖ, ἢ μάλα δή σὲ χαὶ ἐσσυμένον χατερύχω 

ϑηϑύνων, οὐδ᾽ ἤλϑον ἐναίσιμον, ὡς ἐκέλευες.“ 
Χ ΜΒ] 2 ,ὔ ,ὔ , «“ Ἐ τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη χορυϑαίολος “Εχτωρ 

»οδαιμόνι, οὐχ ἄν τίς τοι ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη, 
,ὕ, 2 ’ὔ ’ὔ 2 ᾿ )7 ’ὔ ΒῚ 

ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλκιμιός ἐσσι. 

ἀλλὰ ἑχὼν μεϑιεῖς τὲ χαὶ οὐκ ἐϑέλεις" τὸ δ᾽ ἐμὸν χῆρ 

509 χυδιάων)] χυδιόων 1101}. δ 14 χαγχαλάω») χκαγχαλόων 1101]. 
818 ἐσσυμένον] ἐσσύμενον 111]. 528 μεϑιεῖς] μεϑίεις Ἰ]ὈγῚ ἴδ δ οτι- 

η68, μδϑίης το Π]απὶ; οοΥΡοχὶς θυ οἰκο ἀββθηβιβ ουπθ. Οἵ, Β τῦ2. Ε 880. 



ἽἝχτορος καὶ «Ἅἴαντος μονομαχία: Η 109 

ἄχνυται ἐν ϑυμῷ, ὅϑ᾽ ὑπὲρ σέϑεν αἴσχε ἀκούω ΥΙ 

πρὸς Τρώων, οἱ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεχα σεῖο. δ9 

ἀλλ᾽ ἴομεν" τὰ δ᾽ ὄπισϑεν ἀρεσσόμεϑ᾽, αἴ χέ ποϑι Ζεὺς 
, 2) ,ὔ -»" Ρ] ’, δώῃ ἐπουρανίοισι ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν 

χρητῆρα στήσασϑαι ἐλεύϑερον ἐν μεγάροισιν, 

ἐκ Τροίης ἐλάσαντας ἐυχνήμιδας ᾿ἀχαιούς.“ 

ΙΛΙΑΔΟΣ Η. 
ΕΚΤΌΡΟΣ ΚΑῚ ΑἸΙΑ͂ΝΤΟΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ͂. 

ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΊΙΡΕΣΙΣ. 

Ὡς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος “Εχτωρ, Π 

τῷ δ᾽ ἅμ᾽ ᾿Αλέξανδρος κί ἀδελφεός" ἐν δ᾽ ἄρα ϑυμῷ 
ἀμφότεροι μέμασαν πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσθαι. 

ὡς δὲ ϑεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωχεν 

οὖρον, ἐπεί χε χάμωσιν ἐυξέστῃς ἐλάτῃσιν ᾿ 
πόντον ἐλαύνοντες, χαμάτῳ δ᾽ ὑπὸ γυῖα λέλυνται, 

ὡς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοισι φανήτην. 

ἔνϑ᾽ ἑλέτην ὃ μὲν υἱὸν ᾿““ρηιϑόοιο ἄναχτος 

Ἄρνῃ ναιετάοντα Μ᾽]ενέσϑιον, ὃν χορυνήτης 

γείνατ᾽ ᾿“ρηίϑοος χαὶ «Φυλομέδουσα βοῶπις" 10 

ἽὝἝχτωρ δ᾽ Ἤιονῆα βάλ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι 
αὐχέν᾽ ὑπὸ στεφάνης εὐχάλκου, λῦσε δὲ γυῖα. 

Τλαῦχος δ᾽ “Ἱππολόχοιο πάις “υχίων ἀγὸς ἀνδρῶν 

᾿Ιφίνοον βάλε δουρὶ χατὰ χρατερὴν ὑσμίνην 

8 πολεμιζέμεν} ἀππ|5 Προ, σπτολεμίζειν οοίουῖ. ὅ ἐπεί γε κά- 

μωσιν) Ῥᾶποὶ ἴῃ οἷβ ΑΟ οὔπὴ ΑὐἹβίαομο, ἐσπτὴν χεχάμωσιν (γ6] χε χάμω- 

σινὴ οοἰθ!; οἷ. Α΄ 168. 
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104 Η: ἽἝχτορος χαὶ 

ὙΠ Ζεξιάδην, ἵππων ἐπιάλμενον ὠκχειάων, 

160 

20 

80 

40 

ὦμον" ὃ δ᾽ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα. 
τοὺς δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿ϑήνη 

37 ."» )} Ζ, 3. οὖν - Ξ- ς ’ ργεΐους ὀλέκοντας ἐνὶ χρατερῇ ὑσμίνῃ, 
“Ὁ ς 2 2 ,ὔ ,ὔ Σ᾿ ἮΝ, βῆ ῥα χατ᾽ Οὐλύμποιο χαρήνγων ἀΐξασα 

Ἴλιον εἰς ἱερήν" τῇ δ᾽ ἀντίος ὥρνυτ᾽ ᾿“πόλλων 

Περγάμου ἔχ κατιδών, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην. 
ϑ» , ν ’, ᾿. Ἁ ἀλδὶν οι ἀλλήλοισι δὲ τώ γε συναντέσϑην παρὰ φηγῷ 

τὴν πρότερος προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿“πόλλων" 
, ν Χ ΞῚ » ᾿ , ’ 

»τίπτε σὺ δὴ αὖ μεμαυῖα, 4ιτὸς ϑύγατερ μεγάλοιο, 

ἦλϑες ἀπ᾿ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε ϑυμὸς ἀνῆκεν; 

ἢ ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίχην ' ἥ ΚΟ Β ΣΈ Ες ἢ 
δῶ . ᾿ », - 2 , 2 , 
ὥς; ἕπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις. 

ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πίϑοιο --- τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη ---, 

γῦν μὲν παύσωμεν πόλεμον χαὶ δηιοτῆτα 
΄ «πο 5 , 2 2 ΝΞ “2 σήμερον" ὕστερον αὐτὲ μαχέσσοντ᾽, εἰς δ᾽ χὲ τέχμωρ 

᾽Ιλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὡς φίλον ἕτλετο ϑυμῷ 

ὑμῖν ἀϑανάτῃσι, διαπραϑέειν τόδε ἄστυ.“ 
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις 4“9ήνη" 
δὲ Ρ τ Ψ 5 . Ν , Χ ἊΝ »(δδ᾽ ἔστω, ἑκάεργε᾽ τὰ γὰρ φρονέουσα χαὶ αὐτὴ 

ἦλϑον ἀπ᾿ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῶας καὶ ᾿ἀχαιούς. 

ἀλλ᾽ ἄγε, πῶς μέμονας πόλεμον χκαταπαυσέμεν ἀνδρῶν;“ 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Ζ“πόλλων" 

» ἔχτορος ὄρσωμεν χρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο, 

ἤν τινά που Δαναῶν προχαλέσσεται οἰόϑεν οἷος 

ἀντίβιον μαχέσασϑαι ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι" 

21 ἔχ χατιδών] Βαριπηοίη, ἐχ χατιδών ὙΥοΙ;, ἐχχατιδών οοαο65; 

ἐχ χατιών οοπίθοῖς Ῥάγπθ Κπϊρί. 24 δὴ αὖ] δ᾽ αὖ ̓ἰρτῖ; ν. «ΑΛ 181. 
Ἷ 2 2 5 - 

80 μαχέσσοντ ] μαχήσοντ (μαχήσονται πιπτ|85) ΠΥ]. 



«Αἴαντος μονομαχία: ΗΠ 10ῦ 

οἵ δέ κ᾿ ἀγασσάμενοι χαλκοχνήμιδες ᾿“Ιχαιοὶ 
ἍΝ 2 ’ὔ ’ « ὶ) {{ 

οἷον ἐπόρσειαν, πολεμιζέμεν “Εχτορι δίῳ. 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4“ϑήνη. 

τῶν δ᾽ “Ἕλενος ΠΙἊριάμοιο φίλος παῖς σύνϑετο ϑυμῷ 

βουλήν, ἥ ῥὰ ϑεοῖσιν ἐφήνδανε μητιάουσιν" 

στῆ δὲ παρ᾽ “Εχτορ᾽ ἰὼν καί μιν πρὸς μῦϑον ξξεισιεν" 

» Εχτορ, ὑὲ Πριάμοιο, 4᾽΄πὸλ} μῆτιν ἀτάλαντε, 

ἢ ῥά νύ μοί τι πίϑοιο; κασίγνητος δέ τοί εἰμι. 

ἄλλους μὲν χάϑισον Τρῶας καὶ πάντας ᾿α'χαιούς, 

αὐτὸς δὲ προχάλεσσαι ᾿χαιῶν ὃς τις ἄριστος 

ἀντίβιον μαχέσασϑαι ἕν αἰνῇ δηιοτῆτι" 

οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα ϑανεῖν χαὶ πότμον ἐπισπεῖν. 
[ ν Ὁ “αὶ Σ" Ἄν 5. - ᾿ ’ { 
ὡς γὰρ ἐγὼν ὄπ᾽ ἄχουσα ϑεῶν αἰειγενετάων. 

«ι ,"ὕ οῚ « 2 ον ΠΡ ΡῚ , , -“ ᾿] , ἣξ 

ὡς ἔφαϑ᾽, “Ἕχτωρ δ᾽ αὐτ᾽ ἐχάρη μέγα μῦϑον ἀχούσας 
,ὔ [Φ9] οῚ ’ὔ ΥΝΧ ,ὔ 2 . ’ὔ 

χαί ῥ᾽ ἐς μέσσον ἰὼν Ἰρώων ἀνέεργὲ φάλαγγας 

μέσσου δουρὸς ἑλών, οἱ δ᾽ ἱδρύνϑησαν ἅπαντες" 

κὰδ δ᾽ ᾿“γαμέμνων εἷσεν ἐυχνήμιδας ᾿α'χαιούς. 

κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿“ϑηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος ᾿“πόλλων 

ἑζέσϑην ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσιν 
- "ἷὕ ΒῚ «ς - ν Ν ». Γ, 

φηγῷ ἕφ᾽ ὑψηλῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 

ἀνδράσι τερπόμενοι" τῶν δὲ στίχες ἥατο πυχναί, 

ἀσπίσι καὶ κορύϑεσσι καὶ ἕγχεσι πεφρικυῖαι. 
[σ, Ὶ ,ὔ ΒῚ Ἃ ’ὔ "7 Α. 

οἵη δὲ ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρὶξ 

ὀρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς, 

42 πολεμιζέμεν) τπτολεμίζειν ΠΡ]. 4 μητιάουσι»] μητιόω- 
σι(ν) ΤΡ]. 41 δὲ] υἱὲ ἰ0γ]; ν. ρυδϑῖ. Π. 8 8. 58] ἀαιηπαθαΐ 
ΑὐἸβίδυ  τ5. 50 οἱ] τοὶ 811]. 61 ἥατο] εἵατο 1ἰθν] (δἴατο ΟΠ). 

θ4 πόντος] πόντον Ῥᾶιοὶ οἴπὴ ΑΥΒίαγοο. αὐτῆς] 1ΠΠῸΡῚ Ρ] ΤΩΙ οἱ 

ορίϊμϊ!, αὐτοῦ τπτ|5, αὐτῇ γ6]Π]16| οτιπὶ ΑὐἸβέαυ ΠΟ. 
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1606 Η: Ἕκτορος καὶ 

ΝΠ τοῖαι ἄρα στίχες ἴατ᾽ ᾿χαιῶν τε Τρώων τε 
Ρ] ᾿Α “ ὶΝ 3 5) ’ὔ 2 66 ἐν πεδίῳ. “Εχτωρ δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔειπεν" 

»κέχλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐυχνήμιδες ᾿“'χαιοί, 

ὄφρ 
ὅρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐχ ἐτέλεσσεν, 

2 εἴπω, τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει.. 

τὸ ἀλλὰ καχὰ φρονέων τεχμαίρεται ἀμφοτέροισιν, 

εἰς ὃ κεν ἢ ὑμεῖς Τροίην εὔπυργον ἕλητε, 

ἢ αὐτοὶ παρὰ νηυσὶ δαμήετε ποντοσύόροισιν. 
ς -“ Ψ) 5} Ἁ » 2 - “" δ ὑμῖν δ᾽ --- ἂν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Π;Ὠαναχαιῶν 

-“ - [σ᾽ ᾿ 2 ᾿" ,ὔ 2 , 

τῶν νῦν ὃν τινα ϑυμὸς ἐμοὶ μαχέσασϑαι ἀνώγει, 
ΠΣ Ὁ Ὁ) 2 , , 2» [9] , 

τὸ δεῦρ᾽ ἴτω ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι “Εκτορι δίῳ. 

ὧδε δὲ μυϑέομαι, Ζεὺς δ᾽ ἄμμ᾽ ἔπι μάρτυρος ἔστω" 

εἰ μέν χεν ἐμὲ χεῖνος ἕλῃ ταναήκεϊ χαλκῷ, 

τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας ἐπὶ νῆας, 

σῶμα δὲ οἴχαδ᾽ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός μὲ “μ“ ᾿ μ “ν, ὁφᾷ ἀλυ μὐ 
80 Τρῶες χαὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι ϑανόντα" 

εἰ δέ κ᾽ ἐγὼ τὸν ἕλω δώῃ δέ μοι εὖχος ᾿“πόλλων, 
τεύχεα συλήσας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱρὴν 

᾿ ᾽ὔ ᾿ εἶ 2 ᾽ ς ,ὔ 

χαὶ χρεμάω προτὶ νηὸν ““'“πόλλωνος ἕχάτοιο, 

τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐυσσέλμους ἀποδώσω, 
»ἷὕ ς ᾽ὔ ’ , 2 " 86 ὄφρα ἑ ταρχύσωσι χάρη χομάοντες ““'χαιοὶ 

σῆμά τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ ᾿“Βλλησπόντῳ. 
᾿ , ,ὕ Χ 2 ,ὔ 2 , καί ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνϑρώπων 

θὕ ἥατἼ εἴατ᾽ 1100] (εἴατ᾽ ΟΠ). τ2 δαμήξετε)] δαμείετε ἸἸΌΥ]. 
18 δ᾽ ἔν] δ᾽ ἐν πομη}Π}} οἴπὰ ΑὐἹβίδοιο, μὲν ΑΟἿ ταὶ. 

»»ν' 2) ’ 5] ’ ΒῚ » 

τ0 ἔπι μάρτυρος] ἔπι μάρτυρος Α, οἷ οοτητηθηααθαΐ ἤθυηθ, ἐσιμάρ-- 

τύυρος οΘἰθυῚ ΠΟΤῚ ; ΒΘ απο] πὶ βου ρ βου ΒΘἸκον 2, ΝἉποῖς, 88 χρεμάω]) 

χρὲμόω 101]. 8ῦ χομάοντες] κομόωντες 1101]. 



«1ἴαντος μονομαχία: Η 

νηὶ πολυχληῖδι πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον" 

νἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι χατατεϑνηῶτος, 

ὃν ποτ᾽ ἀριστεύοντα χατέχτανε φαίδιμος “Ἐχτωρ." 

ὥς ποτέ τις ἐρέει" τὸ δ᾽ ἐμὸν χλέος οὔ ποτ᾽ ὀλεῖται.“ 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ" 

αἴδεσϑεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ᾽ ὑποδέχϑαι. 

ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ μετέειπεν 

γείχει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο ϑυμῷ:" 
»ὦ μοι, ἀπειλητῆρες, ᾿Αχαιίδες, οὐκέτ᾽ ᾿Αχαιοί" 

ἢ μὲν δὴ λώβη τάδε γ᾽ ἔσσεται αἰνόϑεν αἰνῶς, 
εὲ μή τις Δαναῶν νῦν “Ἔχτορος ἀντίος εἶσιν. 

ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισϑε, 

ἥμενοι αὖϑι ἕχαστος ἀκήριοι, ἀχλεὲς αὔτως" 

τῷδε δ᾽ ἐγὼν αὐτὸς ϑωρήξομαι" αὐτὰρ ὕπερϑεν 

γίχης πείρατ᾽ ἔχονται ἐν ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν." 

ὡς ἄρα φωνήσας χατεδύσετο τεύχεα καλά. 

ἔνϑα κέ τοι, ΔΙενέλαε, φάνη βιότοιο τελευτὴ 

ἽἝχτορος ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν, 

εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον βασιλῆες ᾿“χαιῶν" 

αὐτός τ᾽ ᾿“τρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿“γαμέμνων 

δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν᾽" 

»ἀφραίνεις, Μενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σὲ χρὴ 

ταύτης ἀφροσύνης" ἀνὰ δὲ σχέο χηδόμενός περ 
μηδ᾽ ἔϑελ᾽ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσϑαι 

101 

ΝΗ 
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88 πολυχληῖδι] ττολυχλήιδι 110]. 89 χατατεϑνηῶτος) Ῥᾶιο] 

σππη ΑὐἸβίδθοιο, χατατεϑνειῶτος οΘἴθυ! ἴῃ οἷβ ΑΓ. 100 Ξξχαστος] 

ἕχαστοι, Ἰἰθνῖ; ν. 7480}. ῬΙΠΟΙ. Ῥαρᾶδρ. 195 (1889) Ρ. 948 οἱ οὗ 1 88. 

110 ἀνὰ δὲ σχέο] Ῥαποὶ ἴπ οἷβ ἃ οὔσῃ ΑὐἸβίασομο (ν. Γιά νιοι ΑΗ 

ΤΡ. 314), ἀνα δ᾽ ἔσχεο ἄπο ΠΡ], ἀνὰ δ᾽ ἴσχεο τοϊαπί; οἵ, Ε 882. 



108 Η: ἽἝχτορος χαὶ 

᾿ἤ ὶ ΝῊ “Ἕχτορι Πριαμίδῃ, τόν τε στυγέουσι χαὶ ἄλλοι. 
Ξ ΗΠ δ᾽ ᾿ λ ΝΣ , τ " 7 » ᾿Ξ ὃ ,ὕ 
χαὶ [χιλεὺς τούτῳ γε μάχῃ ἕνι χκυθιανείρῃ 
, 5. Ὁ - « , τ 2 , 
ἔρριγ᾽ ἀντιβολῆσαι, δ περ σέο πολλὸν ἀμείνων. 

11 ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔϑνος ἑταίρων, 

τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν ᾿“χαιοί. 

εἴ περ ἀδειής τ᾽ ἐστὶ καὶ εἰ μόϑου ἔστ᾽ ἀκόρητος, 
,ὔ 2 ἐξ ; ,, 2ὕὔ ’ὔ φημί μιν ἀσπασίως γόνυ καμψέμεν, αἱ χε φύγῃσιν 

δηίου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηιοτῆτος.“" 
90 «ει 2 Ν ,ὔ Ὁ ΒΡῈ ’ , Ὁ 

120 ὡς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφεόο φρένας ἥρως 
"ἢ ,» « ΣΡ ΕῚ , Ἔ - Ν 2ὕὔ 

αἴσιμα παρειπών, ὃ δ᾽ ἐπείϑετο: τοῦ μὲν ἔπειτα 
, , 2 2 ,ὔ , Ῥ ἜΝ γηϑόσυνοι ϑεράποντες ἀπ᾿ ὥμων τεύχε᾽ ἕλοντο. 

Νέστωρ δ᾽ ᾿“ργεΐοισιν ἀνίστατο χαὶ μετέεισεν" 

»ὦ πόποι, ἢ μέγα πένϑος ᾿Αχαιίδα γαῖαν ἱκάγει" 
στ ΣΌΣ ΤΊ 5} » "Φ , ἀ: , β ’ 

126. 5) χξ μὲγ οιμώξειξ γέρων ἱππηλάτα ]ηλεύς, 
᾿ ᾿ δι, ; ΄ὔ », οι Ὁ ͵ ἐσθλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ἠδ᾽ ἀγορητής, 

ὃς ποτέ μ᾽ εἰρόμενος μέγ᾽ ἐγήϑεεν ᾧ ἐνὶ οἴχῳ, 

πάντων ᾿Αργείων ἐρέων γεγξήν τὲ τόχον τε. 
Α - 2) , ς  (Υ ἠὰ 2 ’ τοὺς νῦν εἰ πτώσσοντας ὑφ᾽ “Εχτορι πάντας ἀκούσαι, 

180 πολλά χὲν ἀϑαγάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀξείραι, 

ϑυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον ἴζιδος εἴσω. 

αἱ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ χαὶ ᾿΄'ϑηναίη καὶ ΄Ἄπολλον, 

ἡβῷμ᾽, ὡς ὅτ᾽ ἐπ᾿ ὠχυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο 

ἀγρόμενοι ΠΠ]Πύλιοί τε καὶ ᾿ρχάδες ἐγχεσίμωροι 
ΡΞ ὄν ξιξος , δὴ ΟΣ; . Ν᾽ ( 

136 «Ρειᾶς πὰρ τείχεσσιν, ]Ταρδάγνου ἀμφὶ ῥέεϑρα. 

τοῖσι δ᾽ ᾿Βρευϑαλίων πρόμος ἵστατο ἰσόϑεος φὼς 
2 

τεύχε ἔχων ὥμοισιν ᾿“ρηιϑόοιο ἄναχτος --- 
ὶ]ὕ 2 Ν - δίου ᾿“ρηιϑόου, τὸν ἐπίκλησιν χορυνήτην 

118 χαμψέμιεν)] κάμψειν 110.]. 130 ἀδελφεόο] ἀδελφειοῦ Ἰἰθν]. 



«Ἅἴαντος μονομαχία: Η 100 

ἄνδρες χκίχλησχον καλλίζωνοί τε γυναῖχες, 
., 3 ἜΣ 2 , ,ὔ δι , - οὕνεχ᾽ ἄρ᾽ οὐ τόξοισι μαχέσχετο δουρί τε μαχρῷ, 

Σ , , , εν “ 

ἀλλὰ σιδηρείῃ κορύνῃ δήγγνυσχε φάλαγγας. 

τὸν “υκόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔ τι χράτεΐ γε, 
στεινωπῷ ἐν ὁδῷ, ὅϑ'᾽ ἄρ᾽ οὐ χκορύνη οἱ ὄλεϑρον 

χραῖσμε σιδηρείη" πρὶν γὰρ “υκόοργος ὑποφϑὰς 
ει ὶ}) δουρὶ μέσον περόνησεν, ὃ δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη" 

τεύχεα δ᾽ ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος ΄ἄρης. 

χαὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον ΄Αρηος" 

αὐτὰρ ἐπεὶ “υκόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα, 

δῶκε δ᾽ ᾿Ερευϑαλίωνι φίλῳ ϑεράποντι φορῆγαι. --- 

τοῦ ὅ γε τεύχε᾽ ἔχων προχαλίζετο πάντας ἀρίστους" 

οἱ δὲ μάλ᾽ ἐτρόμεον χαὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη. 

ἀλλ᾿ ἐμὲ ϑυμὸς ἀνῆχε πολυτλήμων πολεμίζειν 

ϑάρσεϊ ᾧ, γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσχον ἁσιάντωγ᾽ 

χαὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶχεν δέ μοι εὖχος ᾿“ϑήνη. 

τὸν δὴ μήκιστον χαὶ χκάρτιστον χτάνον ἄνδρα" 

πολλὸς γάρ τις ἔχειτο παρήορος ἔνϑα χαὶ ἔνϑα. 

εἴϑ᾽ ὃς ἡβάοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη" 

τῷ χε τάχ᾽ ἀντήσειε μάχης χορυϑαίολος “ἔχτωρ. 

ὑμέων δ᾽ οἵ περ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν, 

οὐδ᾽ οἱ προφρονέως μέμαϑ'᾽ “Ἔχτορος ἀντίον ἐλϑεῖν.“ 

ὡς νείχεσσ᾽ ὃ γέρων" οἱ δ᾽ ἐννέα πάντες ἀνέσταν. 

ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμγνων, 

τῷ δ᾽ ἔπι Τυδείδης ὦρτο χρατερὸς Διομήδης, 

108 ϑάρσεϊ ᾧ] ϑάρσει ἐμῷ εποάοίιι. 1ὅτ ἡβάοιμι)] ἡβώ- 
οὐμι Του]. τέ μοι] δέ μοι 1ἰὈν], ΘονΡοχὶ Νάποῖς ΒΡΙ. 80 ρ». 21; οἱ 

ἘΠ ΘΟ 

ΔΕ! 

140 

148 

180 

1600 



1τ Η: ἽἝἜχτορος χαὶ 

ΝΠ τοῖσι δ᾽ ἔπ᾽ Αἴαντες ϑοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν, 

1ι0ὅ τοῖσι δ᾽ ἔτ᾽ ᾿Ιδομενεὺς καὶ ὀπάων ᾿Ιδομενῆος 
᾽ὔ ΒῚ ,ὔ 2 [᾿ 2 “. Ψ 

"Μηριόνης, ἀτάλαντος Ενυαλίῳ ἀνδρεϊφόντῃ, 

τοῖσι δ᾽ ἔπ᾽ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός, 

ἂν δὲ Θόας ᾿Ανδραιμονίδης χαὶ δῖος ᾿ Οδυσσεύς" 

πάντες ἄρ᾽ οἵ γ᾽ ἔϑελον πολεμιζέμεν “Ἔχτορι δίῳ. 

110 τοῖς δ᾽ αὖτις μετέειπε Τ᾽ ρήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

»κλήρῳ νῦν πεπάλεσϑε διαμσιερές, ὅς χε λάχῃσιγ" 

οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐυχνήμιδας ᾿αχαιούς, 
,. 2 3) Ἄ ει δ 5» ’ ,ὔ, Ἑ ὔ χαὶ δ᾽ αὐτὸς ὃν ϑυμὸν ὀνήσεται, α΄ χε φύγῃσιν 

δηίου ἐκ πολέμοιο χαὶ αἰνῆς δηιοτῆτος.““ 

ιτὸ ὡς ἔφαϑ᾽" οἱ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ᾿ἕχαστος, 

ἐν δ᾽ ἔβαλον χυνέῃ ᾿“γαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο. 
Ἀ 2 ὭΣ ,ὔ -“" ὶχ -“ Β] ,ὔ - λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, ϑεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον 

ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν" 

»Ζεῦ πάτερ, ἢ Αἴαντα λαχεῖν ἢ Τυδέος υἱὸν 
»1 2 Ἁ ᾿» Α ’ ἜΣ , {{ 

180 ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυχήνγης. 

ὡς ἄρ᾽ ἔφαν" πάλλεν δὲ 1 ρήγιος ἱππότα Νέστωρ, 

ἐχ δ᾽ ἔϑορε χλῆρος κυνέης, ὃν ἄρ᾽ ἤϑελον αὐτοί, 
7 -- ὶλ Ψ. Ξ' ΒΡ] [4 ς ,ὔ 

Αἴαντος. χῆρυξ δὲ φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ἁπάντῃ 

δεῖξ᾽ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν" 

185 οἱ δ᾽ οὐ γιγνώσχοντες ἀπηγήναντο ἕχαστος" 
2 2 .; Ἁ ᾿Ὶ «᾿ ἣν ἐδ: ἐν [σὲ ς , ἀλλ ὅτε δὴ τὸν ἵχανε φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ἁπάντῃ, 

ὅς μιν ἐπιγράψας χυνέῃ βάλε, φαίδιμος Α1Ἷας, 

ἢ τοι ὑπέσχεϑε χεῖρ᾽, ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς" 

γνῶ δὲ χλήρου σῆμα ἰδών, γήϑησε δὲ ϑυμῷ. 

169 πολεμιζέμεν) σπτολεμίζειν 1100]. 111 πεπάλεσϑε] σπτεπτά- 

λασϑε Ῥϑποῖ ἴῃ οἷβ ἃ ὁπ ΑΥἸβίατοο, σδητάλαχϑε οοίθυ ΠΡΡῚ ; ΘοΡΡΟχὶ 
οὐ Ποο Ἰο600 οἱ ν 591 Ποθάροη (1865). 



«Ἵἴαντος μονομαχία: Η 

τὸν μὲν πὰρ πόδ᾽ ἑὸν χαμάδις βάλε φώνησέν τε" 
ἘΣ κι - . , , Ἷ ὦ φίλοι, ἦ τοι χλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς 

ϑυμῷ, ἐπεὶ δοχέω νιχησέμεν “Ἔχτορα δῖον. 
3 ᾿] » Ὶ ΡΥ 2 νι ) Ἁ ’ ,, Ἀι 7 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ πολεμήια τεύχεα δύω 

τόφρ᾽ ὑμεῖς εὔχεσϑε 4ιτπὶ Κρονίωνι ἄνακτι 
- ΡῚ 2 ς ’, « Ἁ - ἢ ’ὔ σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων, ἵνα μὴ Τρῶές γε πύϑωνται, 

ΟῚ δὴ Ρ] ᾿ὕ 2 Ἁ »ἷ] ΤΥ ΘΟ ῦ ΡΒ ΝΞ ἠὲ χαὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης 

οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται 
2 ,ὔ ΡΒ] ᾽, 2 Α 2. 9 2 Ν , δεῖ 2 «, οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νήϊδά γ᾽ οὕτως 

ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσϑαι τὲ τραφέμεν τε.“ 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ εὔχοντο 4΄τπ Κρονίωνι ἄνακτι" 
τ , », γϑδιν 2 2 κι αν ἃ ἐκ 
ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν" 

»Ζεῦ πάτερ, ᾿Ιδηϑεν μεδέων, χύδιστε μέγιστε, 
δὸ , γὔ ᾿ 2 τ ΣΦ 3. (Δ 
ὃς νίχην Αἴαντι χαὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσϑαι. 
2 Ν εἶ « ,ὔ ,ὔ " ᾽ν 2 - εἰ δὲ χαὶ “Εχτορά περ φιλέεις χαὶ χήδεαι αὐτοῦ, 

ἴσην ἀμφοτέροισι βίην χαὶ κῦδος ὄπασσον .“ 

ὡς ἄρ᾽ ἔφαν Αἴας δὲ χορύσσετο νώροπι χαλχῷ. 
2 Ἁ 5. Α Ἁ ’ Α ἵ, ὦ ὔ αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροὶ ἕσσατο τεύχη, 

, Ἀν 2 (ΑΝ ’ - 80}. ΒΡ σεύατ᾽ ἔπειϑ'᾽ οἷός τε πελώριος: ἔρχεται ἥρης, 
“ 2 3; ΄, ,ὔ ΕΥΒΟΥ, ς» ’ ὅς τ᾽ εἶσιν πόλεμόνδε μετ᾽ ἀνέρας, οὕς τε Κρονίων 

’ 2ἦἤ᾿ ,ὔ “. ,ὔ , ϑυμοβόρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηχε μάχεσϑαι. 

τοῖος ἄρ᾽ Αἴας ὦρτο πελώριος, ἕρχος ᾿“'χαιῶν, 

μειδιάων βλοσυροῖσι προσώπασι" νέρϑε δὲ ποσσὶν 
ἤιε μαχρὰ βιβάς, χραδάων δολιχόσχιον ἔγχος. 

τὸν δὲ καὶ ᾿Αργέιοι μὲν ἐγήϑεον εἰσοράοντες, 
Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυϑε γυῖα ἕχαστον. 

19---199] ἀδιηπαρδηΐ Ζοποάοίμβ, ΑΥΙΒΕΟ ΡΠ Π65, ΑΥΙΒ[ΑΤΟ]18. 

ΕΓ 

ΝΠ 

191 

200 

τῳ -- οι 

901 τεύχῃ] Π|Ὀν], τεύχεα ϑιργα βου Ίρίιμ ἴῃ Δ. 219 μειδιάων]) μιξι- 

διόων 10 Υ]. 914 εἰσοράοντες] εἰσορόωντες Ἰ]ΠΥ]. 



112 Η: ἽἝἝχτορος καὶ 

ΝῊ “Ἕχτορί τ᾿ αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι πάτασσεν" 

220 

290 

9 9 οι 

240 

ἀλλ᾿ οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ᾽ ἀναδῦναι 
νι -" 2 « ΒΡ] "" , ͵Ὰ 

ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προχαλέσσατο χαρμῇ. 

Αἴας δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλϑε φέρων σάχος ἠύτε πύργον, 
’ ς ΄, «; ς ,ὔ 4 ’ὔ χάλκεον ἑπταβόειον, ὃ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων, 

’ Φ τλΩν »ἷ{| [σ᾿ "ὕ ΡῈ ᾽ὔ -- σχυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος, “Ὑλῃ ἕνι οἰχία ναίων 
« ς Σ᾿ , , ἘΝ ὁ ς ,ὔ ὅς οἱ ἐποίησεν σάχος αἰόλον ἑπταβόειον 

.-΄ , , ὶ ταύρων ζατρεφέων, ἔπι δ᾽ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν. 

τὸ πρόσϑε στέρνοιο φέρων Τελαμώγιος Αἴας 
ἜΤ "9 χη ἘΣ , 5. ΠΕΡ τι φῆι τὰς 

στῆ δὰ μάλ᾽ “Ἕχτορος ἐγγύς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα 

» Ἔχτορ, νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόϑεν οἷος, 

οἷοι χαὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασιν 

χαὶ μετ᾽ ᾿Αχιλλῆα ῥηξήνορα ϑυμολέοντα. 

ἀλλ ὃ μὲν ἐν νήεσσι χορωγνίσι ποντοπόροισιν 

χεῖτ᾽ ἀπομηνίσας ᾿4γαμέμνονι ποιμένι λαῶν" 

ἡμεῖς δ᾽ εἰμὲν τοῖοι οἱ ἂν σέϑεν ἀντιάσαιμεν 
Χ 7 2 ΤῸ , δὲ ,ὔ { 

χαὶ πολέες. ἀλλ΄ ἄρχε μάχης θὲ πτολέμοιο. 
Χ 12 ΞΊ , , δι ΔΆ «“ τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας χορυϑαίολος “Εχτωρ" 

»“ἴαν διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
δὴ, ’ ΣΝ Ὶ 2 ΄- , μή τί μευ ἠύτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε 

ΒΝ ΄ «' 2 5. , 2 ἠὲ γυναικός, ἣ οὐχ οἶδεν πολεμήια ἔργα. 

αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μόχας τ᾽ ἀνδροχτασίας τε" 

οἶδ᾽ ἐπὶ δεξιά, οἷδ᾽ ἐπ᾿ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν 
» “- , ,ὔ ΡΒ) ,ὔ ,ὔ 

ἀζαλέην, τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν" 

οἶδα δ᾽ ἐπαΐξαι μόϑον ἵππων ὠχειάων, 

οἶδα δ᾽ ἐνὶ σταδίῃ δηίῳ μέλπεσϑαι ΄Ἄρηι. 

234 πρόσϑε] πομημ}}} ἴῃ οἷβ ἈΠ), πρόσϑεν Ὁ οἷ το Παπ; οἵ, 27 446. 

988 βῶν]) ΡΥ] [δ 6. ΟἸηΠ65 εἴπ ΑὙἸβίαγο!ο, βοῦν ἀππ8. οπππη ΑΥΙΒΓΟΡ ΔΒ. 



«ἴαντος μονομαχία: Η 

ἀλλ᾽ οὐ γάρ σ᾽ ἐϑέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα 

λάϑρῃ ὀπιπεύσας, ἀλλ᾽ ἀμφαδόν, αἵ κε τύχωμι."" 

ἢ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος 
καὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάχος ἑπταβόειον 

ἀχρότατον χατὰ χαλκόν, ὃς ὄγδοος ἦεν ἐπ᾿ αὐτῷ" 

ἕξ δὲ διὰ πτύχας ἦλϑε δαΐϊζων χαλχὸς ἀτειρής, 

ἐν τῇ δ᾽ ἑβδομάτῃ δινῷ σχέτο. δεύτερος αὖτε 

Αἴας διογενὴς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος 

καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην. 
διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλϑε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος 

χαὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο" 

ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα 

ἔγχος" ὃ δ᾽ ἐκλίνϑη καὶ ἀλεύατο χῆρα μέλαιναν. 
τὼ δ᾽ ἐχσπασσαμένω δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἅμ᾽ ἄμφω 

σύν ῥ᾽ ἕπεσον, λείουσιν ἐοιχότες ὠμοφάγοισιν 

ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σϑένος οὐχ ἀλαπαδγόν. 

Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οὔτασε δουρί" 

οὐ δ᾽ ἔρρηξεν χαλχός, ἀνεγνάμφϑη δέ οἱ αἰχμή. 
4ἴας δ᾽ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος " ἣ δὲ διαπρὸ 

ἤλυϑεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα" 

τμήδην δ᾽ αὐχέν ἐπῆλϑε, μέλαν δ᾽ ἀνεχήκιεν αἷμα. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μάχης χορυϑαίολος “Εχτωρ, 

ἀλλ᾽ ἀναχασσάμενος λίϑον εἵλετο χειρὶ παχείῃ 

κείμενον ἔν πεδίῳ μέλανα, τρηχύν τὲ μέγαν τε" 

τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σόκος ἑπταβόειον 

μέσσον ἐπομφάλιον" περιήχησεν δ᾽ ἄρα χαλχός. 

δεύτερος αὖτ᾽ Αἴας πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας 

118 

ΥΠ 

τΘ - οι 

τῷ σι φ 

[Ὁ σι σι 

200 

τῷ σὺ οι 

548 τύχωμι] ρᾶποὶ ἰη οἷβ Α, τύχοι μὲ οοἴθυϊ. 909 οὐ δ᾽] οὐδ᾽ ΤὈτ]. 



114 Η: ἽἜχτορος καὶ 

ΝῊ ἧχ᾽ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἵν᾿ ἀπέλεϑρον" 
2τ0 

τῷ .1 σι 

280 

τῷ [9..] οι 

290 

εἴσω δ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔαξε βαλὼν μος πέτρῳ, 

βλάψε δέ οἱ φίλα γούναϑ'᾽, ὃ δ᾽ ὕπτιος ἐξετανύσϑη 

ἀσπίδ᾽ ἐνιχριμφϑείς" τὸν δ᾽ αἷψ᾽ ὥρϑωσεν ᾿Απόλλων. 

καί νύ χε δὴ ξιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο, 

εἰ μὴ κήρυχες, 4 τὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 

ἤλϑον, ὃ μὲν Τρώων ὃ δ᾽ ᾿“χαιῶν χαλκοχιτώνων, 

Ταλϑύβιός τε χαὶ ᾿Ιδαῖος, πεπνυμένω ἄμφω. 

μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρων σχῆπτρα σχέϑον, εἶπέ τε μῦϑον 

κῆρυξ ᾽Ιδαῖος πεπνυμένα μήδεα εἰδώς" 

μηκέτι, παῖδε φίλω, πολεμίζετε μηδὲ μάχεσϑον" 

ἀμφοτέρω γὰρ σφῶι φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεύς, 

ἄμφω δ᾽ αἰχμητά" τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες. 

γὺξ δ᾽ ἤδη τελέϑει" ἀγαϑὸν καὶ νυχτὶ πιϑέσϑαι."“ 
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας" 

,» Ιδαῖ, “ἔχτορα ταῦτα χελεύετε μυϑήσασϑαι" 

αὐτὸς γὰρ χάρμῃ προχαλέσσατο πάντας ἀρίστους. 

ἀρχέτω: αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ἧ περ ἂν οὗτος.“ 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειτιε μέγας κορυϑαίολος “Ἐχτωρ᾽ 

»»ἴαν, ἐπεί τοι δῶχε ϑεὸς μέγεϑός τε βίην τε 

καὶ πινυτήν, πέρι δ᾽ ἔγχει ᾿“χαιῶν φέρτατός ἐσσι, 

γῦν μὲν παυσώμεσϑα μάχης καὶ δηιοτῆτος 

σήμερον" ὕστερον αὐτὲ μαχεσσόμεϑ᾽, εἰς ὅ᾽ χε δαίμων 

ἄμμε ὝΥ" δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίχην. 

γὺξ δ᾽ ἤδη τελέϑει" ἀγαϑὸν χαὶ νυχτὶ πιϑέσϑαι. 

212 ἀσπίδ᾽ ἐνιχριμφϑείς τππ οοᾶθχ οπὶ ΑΥΙβίαρομο, ἀσπίδι 
ἐγχριμφϑείς ὀθίον!; εἴ, ΠῚ 849. ΑΠΠΟΡ δία 65Ὸ ἱπαϊοαπύ [ἃ ΠΟΟΙΙΘ 

ΗΓ]. 191 οὐ Ἠδυίεὶ Ηϑι. 13 58. 291 μαχεσσόμεϑ μαχησόμεϑ᾽ 1101]. 



υ , ΟΊ 

«Ἵταντος μονομαχία: ΗΠ 

ς ’ ᾿] ) ’ ᾽ Ν " 2 Ἁ ὡς σύ τ᾽ ἐυφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν ᾿Α'χαιοὺς 
3 ’ 2 εἶ ς ,ὔ [4 Ρ σούς τε μάλιστα ἕτας χαὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν" 

} Ν 2 νι Ἀ »ὔ , , » αὐτὰρ ἐγὼ χατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 

Τρῶας ἐυφραγέω καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, 
[φ ,ὔ 2 , » ν᾿ 2 " αἵ τέ μοι εὐχόμεναι ϑεῖον δύσονται ἀγῶνα. 

δῶρα δ᾽ ἄγ᾽ ἀλλήλοισι περιχλυτὰ δώομεν ἄμφω, 
, Ὁ , - 
ὄφρα τις ὧδ᾽ εἴπῃσιν ᾿“χαιῶν τε Τρώων τε" 

»ἠἡμὲν ἐμαρνάσϑην ἔριδος πέρι ϑυμοβόροιο, 

ἠδ᾽ αὐτ᾽ ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρϑιμιήσαντε." “ 
ὡς ἄρα φωγήσας δῶχε ξίφος ἀργυρόηλον ΒΞ ΒΟΝ 006 ΟΞ ΘΘ Θοῦμ 

ν “" ,ὔ Ν 2 , -“ 8 σὺν χολεῷ τε φέρων χαὶ ευτμήτῳ τελαμῶγι 

Αἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν. 
« τὼ δὲ διαχρινϑέντε ὃ μὲν μετὰ λαὸν ᾿“χαιῶν 

ἤν, ὃ δ᾽ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε. τοὶ δ᾽ ἐχάρησαν, 

ὡς εἶδον ζωόν τὲ χαὶ ἀρτεμέα προσιόντα 

Αἴαντος προφυγόντα μένος χαὶ χεῖρας ἀάπτους, 

χαί ῥ᾽ ἦγον προτὶ ἄστυ ἀελπτεῦντες σόον εἶναι" 

“ἴαντ᾽ αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἐυχνήμιδες ᾽Αχαιοὶ 

εἰς ᾿“γαμέμνονα δῖον ἄγον χεχαρηότα γίχῃ. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ χλισίῃσιν ἔν ᾿Ατρεΐδαο γένοντο, 

τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων 

ἄρσενα πενταέτηρον ὑπερμενέι Κρονίωνι. 
δ, ὔ 2 ,ὔ ἊΣ ΕΥ̓͂ ,ὔ ,ὔ Ὁ, τὸν δέρον ἀμφί ϑ᾽ ἕπον χαί μιν διέχευαν ἅπαντα, 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν 

ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τὲ πάντα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης" 

900 

510 

810 ἀεληπτεῦντες! ἀεληττέοντεο ᾿ἰ0] [Ὁ Γ6 οἴηποβ, ἀέξλζογντες ἘΠῚ ς 7) -- ) 

ἀελητέοντες ΠΘΒγ ΟΠ 8. 



110 Η: Νεχρῶν ἀναίρεσις 

ὙΙ!γώτοισιν δ᾽ Αἴαντα διηγνεχέεσσι γέραιρεν 
[δὲ 2 .“"» ) Χ , 2 , 

ἤθως ᾿Ἷτρεΐδης ξεύρυ χρείων “γαμέμνων. 
2 Ν 2 " , ᾿ 2 " 25: "ἷἤ [4 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος χαὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

τοῖς ὃ γέρων πάμπρωτος ὑφαινέμεν ἤρχετο μῆτιν 

820 Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσϑεν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 

δ σφιν ξὺ φρονέων ἀγορήσατο χαὶ μδτέξισεν" 

»“ΤΙτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν" 
πολλοὶ γὰρ τεϑνᾶσι χάρη χομάοντες Ἅἴχαιοί, 

τῶν νῦν αἷμα χελαινὸν ἐύρροον ἀμφὶ Σχάμανδρον 

880 ἐσχέδασ᾽ ὀξὺς ρης, ψυχαὶ δ᾽ 'Αιδόσδε κατῆλϑον. 

τῷ σὲ χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ᾽ ἠόι παῦσαι ᾿“χαιῶν, 
2 Α 2 γ ’ὔ ,ὔ 2 ΑΥ̓ αὐτοὶ δ᾽ ἀγρόμενοι χυχλήσομεν ἐνθάδε νεχροὺς 

βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν' ἀτὰρ χαταχήομεν αὐτοὺς 
᾿Ὶ 3. ν - (οὰ 2 Ὰ) ,ὔ " ο 

τυτϑὸν ἀποπρὸ νεῶν, ὥς κ᾽ ὀστέα παισὶν ἕχαστος 
τὸ 2, Δ αν 7. Ξ΄ , ,ὔ - 885 οἰχαδ᾽ ἄγῃ, ὅτ᾽ ἂν αὖτε νεώμεϑα πατρίδα γαῖαν. 

τύμβον δ᾽ ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες 

ἄχριτον ἐκ πεδίου" ποτὶ δ᾽ αὐτὸν δείμομεν ὦκα 
πύργους ὑψηλούς, εἴλαρ νηῶν τε χαὶ αὐτῶν" 
᾿ 2 3 » ’ὔ , δας ἘΦ , ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ποιήσομεν εὖ ἀραρυίας, 
»ἦἷὕ 2 2 ὔ ς ,ὔ ς Χ »ὕ 840 ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς ἤῃ. 
2 ΨῚ » 2 ἊΣ 3) ’, “ἡ 

ἔχτοσϑεν δὲ βαϑεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύϑι τάφρον, 

ἥ χ᾽ ὕτπους καὶ λαὸν ἐρυχάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα, 
, ᾿ς 5, , , , τ ’ { μή ποτ᾽ ἐπιβρίσῃ πόλεμος Τρώων ἀγερώχων. 

ὡς ἔφαϑ᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνησαν βασιλῆες. 
, Ξε» Ἢ ᾿ ,ὕ » , ΕΣ , » 

84 Τρώων αὐτ᾽ ἀγορὴ γένετ᾽ ᾿]λίου ἐν πόλει ἄκρῃ 

524 ὑφαινέμεν] ὑφαίνειν 110ν]. 928 χομάοντες] χομόωντες 

ΠΥΡῚ. 591 ἠόι) ἠοῖ 1011. 998 χαταχήομεν] καταχείομεν Β]ονίατιο. 

840 ἤῃ] εἴη 1|Ὀτ], οονγοχιὺ αι. Ἡονπᾶπη; ν. ρ δῖ. 1. 8. 9,1 4,2. 
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δεινὴ τετρηχυῖα, παρὰ Πριάμοιο ϑύρῃσιν. 

τοῖσιν δ᾽ ᾿“ντήνωρ πεπνυμένος ἦρχ᾽ ἀγορεύειν" 

»».ἀέχλυτέ μευ, Τρῶες χαὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίχουροι, 

ὄφρ᾽ εἴπω, τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι χελεύει. 

δεῦτ᾽ ἄγετ᾽, ᾿“ργείην ᾿Ελένην καὶ χτήμαϑ'᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ 

δώομεν ᾿“τρεΐδῃσιν ἄγειν. νῦν δ᾽ ὕρχια πιστὰ 

ἱνευσάμενοι μαχόμεσϑα" τῷ οὔ νύ τι χέρδιον ἡμεῖν 

[ἔλπομαι ἐχτελέεσϑαι, ἵνα μὴ δέξομεν ὧδε]."" 
ἦ τοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο" τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

δῖος ᾿“λέξανδρος ᾿ Ελένης πόσις ἠυχόμοιο, 

ὃς μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»κἹντῆνορ, σὺ μὲν οὐχέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις" 

οἶσϑα χαὶ ἄλλον μῦϑον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 

εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, 

ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα ϑεοὶ φρένας ὥλεσαν αὐτοί" 

αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι μέϑ' ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. 

ἀντιχρὺ δ᾽ ἀπόφημι" γυναῖχα μὲν οὐχ ἀποδώσω, 

χτήματα δ᾽ ὅσσ᾽ ἀγόμην ἐξ ᾿ἄργεος ἡμέτερον δῶ 

πάντ᾽ ἐϑέλω δόμεναι χαὶ ἔτ᾽ οἴχοϑεν ἄλλ᾽ ἐπιϑεῖναι."" 

ἦ τοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο" τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

“αρδανίδης Πρίαμος ϑεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, 

ὃ σφιν ἐὰὸ φρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέεισιεγ" 

»» πέχλυτέ μευ, Τρῶες χαὶ Ζ“Ἔάρδαγοι ἠδ᾽ ἐπίχουροι, 

ὄφρ᾽ εἴπω, τά με ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι χελεύει. 

γῦν μὲν δόρπον ἕλεσϑε χατὰ πτόλιν ὡς τὸ πάρος πὲρ 

χαὶ φυλαχῆς μνήσασϑε χαὶ ἐγρήγορϑε ἕχαστος" 

ἠῶϑεν δ᾽ Ἰδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ γῆας 

9095] ἀδηηηαν ΑὙ Ἰδέ ΟΠ 118. ; 
Ἡοτμονὶ Π|Ἶὰ5. 0]. 1. 12 

[νι] σι ς 
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ΝῊ εἰπέμεν ᾿Ἵτρεΐδῃς ᾿“γαμέμνονι χαὶ Μενελάῳ 

ὅτ 

980 

μῦϑον ᾿“λεξάνδροιο, τοῦ εἵνεχα νεῖχος ὄρωρεν. 
Ἁ ΜῚ ’ 9 » , Ἁ 27 Ρ7 ΕῚ 2 , 

χαὶ δὲ τόδ᾽ εἰπέμεναι πυχιγὸν ἔπος, αἴ κ᾽ ἐϑέλωσιν 

παύσασϑαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰς δ᾽ χε νεχροὺς 
Ψ [“] ΕΣ Υ 2 ᾽ « .: χήομεν" ὕστερον αὖτε μαχεσσόμεϑ'᾽, εἰς ὅ᾽ χε δαίμων 

2 δ Ξ ,, δώ δ᾽ ον σί Α ὑὸς { 
ἄμμε διαχρίνῃ, δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην. 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν χλύον ἠδ᾽ ἐπίϑοντο. 
ὶ 2 Ἔ [ Ἁ Α Ρ] Ψ [δόρπον ἔπειϑ᾽ εἵλοντο χατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν.] 

ἠῶϑεν δ᾽ ᾽Ιδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας. 
᾿ 19 ἘΠ 3 5 - , , "ἤ τοὺς δ᾽ εὑρ᾽ εἶν ἀγορῇ Δαναούς, ϑεράποντας Ἄρηος, 
Α Ἁ - 2 ,ὔ ᾿Ξ 2 Ἁ ει - γηὶ παρὰ πρυμνῇ “γαμέμνονος" αὐτὰρ ὃ τοῖσιν 

στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠἡπύτα χῆρυξ' 

»ΔΙτρείδη τε χαὶ ἄλλοι ἀριστῆες ΠΙἊΑαναχαιῶν, 
5] , ,ὔ ΄ " 27ὴ ἡ “ 5 Ν 

ἡγώγ ει Π|ρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοὶ 

εἰπεῖν, αἴ χέ περ ὕμμι φίλον χαὶ ἡδὺ γένοιτο, 

μῦϑον ᾿“λεξάνδροιο, τοῦ εἵνεχα γεῖχος ὄρωρεν. 

χτήματα μέν, ὅσ᾽ ᾿4λέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 
ΤΕΣ , τυ Ε κ᾿ ΡΥ τὴν , “ἘΝ 
ἠγάγετο Τροίηνὸ ὡς πρὶν ὥφελλ᾽ ἀπολέσθαι -, 

πάντ᾽ ἐϑέλει δόμεναι χαὶ ἔτ᾽ οἴχοϑεν ἄλλ᾽ ἐπιϑεῖναι" 

χουριδίην δ᾽ ἄλοχον Μενελάου κυδαλίμοιο 

οὐ φησὶν δώσειν. ἢ μὴν Τρῶές γε χέλονται. 
κ ΠῚ 7 Ἀ.9 ΒῚ , 2 -" ,ὕ᾿ 2ὔ 2 2 ,ὔ 

χαὶ δὲ τόδ᾽ ἠνώγευν εἰπεῖν ἔπος, αἵ χ᾽ ἐϑέλητε 

παύσασϑαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰς ὃ χε νεχροὺς 

θττ χήομεν) χείοιιεν Ῥ] ΘΙ 116. μαχεσσόμεϑ᾽] ραπεὶ, μαχη- 

σόμιεϑ᾽ Ῥ]π| 65. οἵ τη 6]10168. 580] οτηἰπηΐ {165 1 65. Αι; οἵ. ΖΦ 180. 

ΒΞ. 594 ἠνώγευ»] ἡνώγεον Ρ]οΡΙαπι6. ἴῃ οἷ5. ΟΠ), ἡγνώγηῃν υπλι8, 

ἠνώγειν το]]απὶ; ἠνώγει ΒΘΚΚΘΡΣ οἱ Νάποκ. ΟΥ, γεγώγευν ιν 41. 

μ ὅτ, ἐγεγώγευν ο 101. 
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χήομεν" ὕστερον αὖτε μαχεσσόμεϑ᾽, εἰς δ χε δαίμων 

ἄμμε διαχρίνῃ, δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην." 
«ει "»ὕ Ρ] ει 1} »ἷὕ ᾿: Ν] 8, ] ’ὔ - 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 

»ἱϑήτ᾽ ἄρ τις νῦν χτήματ᾽ ᾿“λεξάνδροιο δεχέσϑω 

μήϑ᾽ “Ελένην" γνωτὸν δέ, καὶ ὃς. μάλα νήπιός ἐστιν, 

ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέϑρου πείρατ᾽ ἐφῆπται." 
«ει 2 2 [6 δὶ ..3) ,ὔ ρος ἃ ΤΩ 2 - 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἱἷες ᾿“χαιῶν 

μῦϑον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 
ν ἘΝ Ὑ ὙΌΣ , , γ , - 

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ᾿Ιδαῖον προσέφη χρείων ᾿“γαμέμνων 

» Ιδαῖ, ἢ τοι μῦϑον ᾿ἀχαιῶν αὐτὸς ἀκούεις, 

ὥς τοι ὑποχρίνονται" ἐμοὶ δ᾽ ἐπιανδάνει οὕτως. 

ἀμφὶ δὲ νεχροῖσιν --- χκαταχαιέμεν οὔ τι μεγαίρω" 

οὐ γάρ τις φειδὼ νεχύων χατατεϑνηώτων 
- 2 2 , , ᾿ , ΟΥ̓ 

γίγνετ᾽, ἔπεί χε ϑάνωσι, πυρὸς μειλισσέμεν ὦχα. 

ὅρχια δὲ Ζεὺς ἴστω, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.“ 

ὡς εἰπὼν τὸ σχῆπτρον ἀνέσχεϑε πᾶσι ϑεοῖσιγ" 
» ς ῊΣ; - "ἷ] Α 27 Ἑ ,’ 

ἄψορρον δ᾽ ᾿Ιδαῖος ἔβη προτὶ Ἴλιον ἱρήν. 

οἵ δ᾽ ἕατ᾽ εἶν ἀγορῇ Τρῶες χαὶ Δαρδανίωγνες 
’ ᾿« ,ὔ λ 1 ᾿κ δ ιν Ὅν ΞΦς ὙΠ 

πάντες ὁμηγερέες, ποτιδέγμενοι, ὁππότ᾽ ἄρ᾽ ἔλϑοι 

᾿Ιδαῖος" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἦλϑε χαὶ ἀγγελίην ἀπέειπεν 

στὰς ἐν μέσσοισιν. τοὶ δ᾽ ὡπλίζοντο μάλ᾽ ὦχα, 
Ρ] ,’ ,ὔ ’ὔ 2 2 ,ὔ ο᾿ ΠῚ τὸ {ς᾽ὴ 

ἀμφότερον, νέχυάς τ᾽ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεϑ' ὕλην. 

᾿ργέιοι δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐυσσέλμων ἀπὸ νηῶν 

ὀτρύγοντο νέχυς τ᾽ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεϑ'᾽ ὕλην. 

590 χήομεν]) χείοιιεν Ρ] θαι. μαχεσσόμεϑ᾽ ἄπο Πον], μαχη- 
σόμιεϑ᾽ οοἰοι!. 409 χατατεϑνηώτων)] πΟη 11}, χατατεϑγειώτων Ἀ}}] 

π᾿ οἷβ ΑΟΌ. 420 ὀτρύγοντο νέχυς] Αὐ᾿βίαγοϊπιβ, ὥτρυνον (ὄτρυνον 
ἅτι0) νέχυας 110 Υ]. 
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ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας, 

ἐξ ἀκαλαρρείταο βαϑυρρόου ᾿“ἀχεαγνοῖο 
2 ΑΥ »λ) » , Ξ [4] 2 2 .; ,ὔ 

οὐρανὸν εἴς ἀνιῶν" οἱ δ᾽ ἤντεον ἀλλήλοισιν. 
,, - - ρΥ ΡΒ [4 ᾿ ἔνϑα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕχαστον 
ΒΡ] 2 «» , ὕἤ 7 «ς Ψ, ἀλλ ὕδατι νίζοντες ἄπο βρότον αἱματόεντα, 
ὮΣΨ Ἀ ,, ΒΡ] ’ τ δάχρυα ϑερμὰ χέοντες, ἀμαξάων ἐπάειραν. 

οὐ δ᾽ εἴα χλαίειν Πρίαμος μέγας" οἱ δὲ σιωπῇ 

γεκροὺς πυρχαϊῆς ἑπενήεον ἀχνύμενοι χῆρ, 

ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ Ἴλιον ἱρήν. 

ὡς δ᾽ αὔτως ἑτέρωϑεν ἐυκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 

γεχροὺς πυρχαϊῆς ἑἐπενήεον ἀχνύμενοι κῆρ, 

ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας. 
5 2 Ἄν ΑὙΕΙ "ἷὕ᾿ 9.5 ’, , 
ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ᾽ ἀμφιλύκη νύξ, 

- 53)}. 8} 7 Ἁ Ἁ τὰ »ἦὕὔ Ν τι -- Ξ τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἤγρετο λαὸς «ἡχαιῶν 

τύμβον δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὴν ἕνα ποίεον ἐξαγαγόντες 
ἄχριτον ἐκ πεδίου, ποτὶ δ᾽ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν 

, ᾿- ς ’ 5 " . Ἔν 
πύργους ϑ᾽ ὑψηλούς, εἰλαρ νηῶν τὲ καὶ αὐτῶν. 

ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας, 
Υ ..9 ψο ΣΡ ς , ς δὲχ ΨΡΊΕΙΣ ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη 

ἔχτοσϑεν δὲ βαϑεῖαν ἐπ᾿ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν 

εὐρεῖαν μεγάλην, ἔν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν. 

ὡς οἱ μὲν πονέοντο χάρη χομάοντες “αχαιοί" 

οἱ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ καϑήμενοι ἀστεροπητῇ 

ϑηεῦντο μέγα ἔργον ᾿“χαιῶν χαλκοχιτώνων. 

428 εἰς ἀνιών] εἰς ἀνιών Α, εἰσανιών ΟΘἰΕ11. 421 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 

ΠΟΥ. 428 ἐπεγνήξον) ἔσπσενήνξον 1100], ἐστινήνεον δ βου ρύππι 1 ἡ ; 

ΟΟΥΡοχῖς ΒΕΚΙΚοΡ 2, ΟἿ, ἃ 141. 481 ἐπενήξεον] ἐττενήνεον 1100}. 

484 ἤγρετοὶ ἔγρετο ἸἰὈνἱ, ΘονΡ αὶ Πθηΐζον; οἵ, 2. 189. 281. 442 χο- 
μιἄοντες] χομόωντες ἸἸὈ1]. 



Νεχρῶν ἀναίρεσις: Η 

τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχϑωγ᾽" 
Ψ, - ’ Ἂ ΓΠΗΝΕ, ἐσ β - Ἀ}: πα ὦ » γ 

»Ζεῦ πάτερ, ἡ ῥά τις ἔστι βροτῶν ἐπ᾽ ἀπείρονα 

ὃς τις ἔτ᾽ ἀϑανάτοισι νόον χαὶ μῆτιν ἐνίψνει; 

οὐχ δράεις, ὅτι δὴ αὖτε χάρη χομάοντες ᾿ἡ'χαιοὶ 

τεῖχος ἐτειχίσσαντο γεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον 

ἤλασαν, οὐ δὲ ϑεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας; 
-" "ΒΕ , 2, « ΡΥ ΡῈ ᾿ δ 3. ἢ 

τοῦ δ᾽ ἦ τοι κλέος ἔσται, ὅσον τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς" 

τοῦ δ᾽ ἐπιλήσονται, τὸ ἐγὼ χαὶ Φοῖβος ᾿“πόλλων 

ἥρωι “αομέδοντι πολίσσαμεν ἀϑλήσαντε.““ 
εὖ 3 ΓΕΡῚ ΡῚ ’ὔ ’ὔ ϑ ,ὔ Ξ 

τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
»ι , τ ,ὔ ΡῚ 2 9 ,ὔ ΓΑ 7) 

»ὦ πόποι, ἐννοσίγαι: εὐρυσϑενές, οἷον ἔειπες. 

ἄλλος κέν τις τοῦτο ϑεῶν δείσειε νόημα, 

ὃς σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖράς τὲ μένος τε" 

σὸν δ᾽ ἢ τοι χλέος ἔσται, ὅσον τ᾽ ἐπιχίδναται ἠώς. 

ἄγρει μάν, ὅτ᾽ ἂν αὖτε χάρη χομόάοντες ᾿ἡχαιοὶ 
»ὕ Ἁ Α ', Ρ] ᾽') -» 

οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

τεῖχος ἀναρρήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν χαταχεῦαι, 

αὖτις δ᾽ ἠιόνα μεγάλην ψαμάϑοισι χαλύψαι, 

ὥς χέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται ᾿Αχαιῶν.“ 

ὡς οἵ. μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

δύσετο δ᾽ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον ᾿“χαιῶν" 

βουφόνεον δὲ χατὰ κλισίας χαὶ δόρπον ἕλοντο. 
γῆες δ᾽ ἐχ “ήμνοιο παρέστασαν οἶνον ἄγουσαι 

πολλαί, τὰς προέηχεν ᾿Ϊ]ησονίδης ᾿Εύνηος, 

181 
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γαῖαν, 440 

450 

400 

408 

448 δράεις] ὁράᾳς 1101]. δὴ αὖτε] δ᾽ αὖτε 1ἰθι]; ν. 44 181. 
450 οὐ δὲ] οὐδὲ 1101]. 402 τὸ ἐγὼ] ρϑιιοὶ οἴ ΑὙΙβίδνο!ο, τό τ᾽ 

ν ΒῚ Η͂ 5 , . . " .“. . " 

ἐγὼ γ61 ὃν ἐγὼ ΡΙ]ονΊατο. 408 ἥρωι) ΠΡΡῚ (ἥρωϊ πο ῥαιιοῖ), ἥρῳ. 

ΑὐἸδίδυ 5. οἱ Ἐπιβίαίπιβ; οἷ. 9. 488. ἀϑλήσαντε] 1Ἰ0ῪῚ τ] 10} 68, 

ἀϑλήσαντες 8111. 409 χομάοντες] χομόωντες 1101]. 
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τόν ῥ᾽ ἔτεχ᾽ “Ὑψιπύλη ὑπ᾽ ᾿Τήσονι ποιμένι λαῶν. 
᾿ ."» , 

“τὸ χωρὶς δ᾽ ᾿“τρεΐδῃς ᾿4γαμένονι καὶ Μενελάῳ 

480 

ΜΠ 

ὶ “ῳ 29 ,ὔ ΒΡ] ’ὔ ,ὔ ,ὔ , δῶχεν ᾿Πησονίδης ἀγέμεν μέϑυ, χίλια μέτρα. 
"ὕ, Χ) ἘΣ ἊΣ γος ’ “ 2 , ἔνϑεν ἄρ᾽ οἰνίζοντο χάρη χομάοντες ᾿“'χαιοί, 
27) ᾿ “ ,ὕὔ ΨῚ "ἷὕ , ἄλλοι μὲν χαλχῷ, ἄλλοι δ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ, 

ἄλλοι δὲ δινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῇσι βόεσσιν, 

ἄλλοι δ᾽ ἀνδραπόδεσσι" τίϑεντο δὲ δαῖτα ϑάλειαν. 

παγγύχιοι μὲν ἔπειτα χάρη χομάοντες ᾿“'χαιοὶ 
ὶ “ “ Δ. Ἁ ὔ ΡῚ 2 2 ,ὔ Μ 

δαίνυντο, Τρῶες δὲ χατὰ πτόλιν ἠδ᾽ ἐπίκουροι 

παγγύχιος δέ σφιν καχὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς 
ὶ , ,ὔ Ν ΨῚ ᾿Ὶ , [σὲ Ἕ σμερδαλέα χτυπέων. τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἕζρει 

Ρ 5».5 ὶ , ,» δ ,ὕ ».ὍΝ , οἶνον δ᾽ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη 

πρὶν πιέειν, πρὶν λεῖιναι ὕπερ μενέι Κρονίωνι. 

χοιμήσαντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

ΙΛΙΑΔΟΣ 9. 
ΚΟΛΔΟΣ ΜΆΧΗ. 

᾿Ηὼς μὲν χροχόπεπλος ἐχίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἴαν᾽ 

Ζεὺς δὲ ϑεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπιχέραυγος 

ἀχροτάτῃ χορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 
αὐτὸς δέ σφ᾽ ἀγόρευε, ϑεοὶ δ᾽ ὑπὸ πάντες ἄχουον᾽ 

,ὔ ,ὔ ,ὔ Ἁ - ,ὔ ,ὔ 

».τέχλυτέ μευ, πάντες τὲ ϑεοὶ πᾶσαί τε ϑέαιναι, 

ὄφρ᾽ εἴπω, τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι χελεύει. 

μήτε τις οὖν ϑήλεια ϑεὸς τό γε μήτε τις ἄρσην 
,ὔ ,ὔ 2 ᾿Ὶ 2 2 2 [δὲ ’ πειράτω διαχέρσαι ἐμὸν ἔπος, ἀλλ᾿ ἅμα πάντες 

412. 410 χομάοντες) χομόωντες 11 Υ]. 
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2 -.- 3 »ὕ ᾿Ξ σ ᾿" , ἐδ ΡΞΕ αἰγνεῖτ᾽, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα. 

ὃν δ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευϑε ϑεῶν ἐϑέλοντα νοήσω 

ἐλϑόντ᾽ ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ “Ιαναοῖσιν, 

πληγεὶς οὐ χατὰ χόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπόν δε: 
»,ὕ ς Ν ς 4 . 4 ΩΣ ’ὔ ἤ μιν ἑλὼν δίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα 

τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάϑιστον ὑπὸ χϑονός ἐστι βέρεϑρον, 

ἔνϑα σιδήρειαί τε πύλαι χαὶ χάλχεος οὐδός, 

τόσσον ἔνερϑ'᾽ ᾿Αἰδεω, ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης" 

γνώσετ᾽ ἔπειϑ᾽, ὅσον εἰμὶ ϑεῶν χάρτιστος ἁπάντων. 

εἰ δ᾽ ἄγε πειρήσασϑε, ϑεοί, ἵνα εἴδετε πάντες" 

σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόϑεν χρεμάσαντες 

πάντες τ ἐξάπτεσϑε ϑεοὶ πᾶσαί τε ϑέαιναι" 

ἀλλ᾿ οὐχ ἂν ἐρύσαιτ᾽ ἐξ οὐρανόϑεν πεδίονδε 

Ζῆν᾽ ὕπατον μήστωρ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα πολλὰ χάμοιτε. 
ΨΩ Ὁ... ΟΥ̓ Ἁ Ἁ ) Ν Ἔ ΡῚ ΄, ) ’ὔ 

αλλ ὁτὲ δὴ χαν ἐγώ πρόοφρῶν εϑέλοιμι ἑρύσσαι, 

αὐτῇ χὲν γαίῃ ἐρύσαιμ᾽ αὐτῇ τε ϑαλάσσῃ. 

σειρὴν μέν χὲν ἔπειτα περὶ δίον Οὐλύμσοιο 

δησαίμην, τὰ δέ κ᾽ αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο. 

τόσσον ἐγὼ πέρι τ᾽ εἰμὶ ϑεῶν πέρι τ᾽ εἴμ᾽ ἀνϑρώπωγ." 
ει »ὕ Ὥς- [4] ΡῚ "ἡ , ΝΣ Α 2 ,ὔ - ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀχὴν ἐγένοντο σιωπῇ 

ὁῳ Ψ ,ὔ . χ Ἀ »Ξ “ ον ’ ὖϑον ἀγασσάμενοι" μάλα γὰρ χρατερῶς ἀγόρευσενγ. 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿4ϑήνη; 

»»ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕτιατε χρειόντων, 

εὖ νυ χαὶ ἡμεῖς ἴδιμιεν, ὅ τοι σϑένος οὐχ ἐπιειχτόν" 

ἀλλ᾽ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεϑ᾽ αἰχμητάων, 

- 

Ὶ 

δῚ 188 

90 πάντες τ] (Ἁ, πάντες δ᾽ ὁσίου; {Ππ4 ὁχ οοῃϊθοίμα, ΘΟ] αΐο ὃ 

ΒΟΥ ρβοραῦ ΒΘΚΚΟΙ 3, 28 ἐϑέλοιμι] ἴον], ἐϑέλωμι ΑΥἸβίαγο!πι5, σα] 

«αἀνουβαί" α. Ἡθγτηδπη Οριβο. ΤΥ ᾿. 112. 
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[4] ψ: ᾿ 5 Ξ , » 
οἵ χεν δὴ χαχὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. 

ἀλλ᾽ ἢ τοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεϑ᾽, ὡς σὺ χελεύεις" 
Ὁ 1.) 2 δ: ."» -Ξ ς { . ’, 2 [σὲ » , 

βουλὴν δ᾽ ᾿4ργεΐοις ὑποϑησόμεϑ'᾽, ἥ τις ὀνήσει, 
ς ᾿ , )7ὴ ΣΟΥ ΄, ΡΤ ΤΠ ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο. 

τὴν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη γεφεληγερέτα Ζεύς" 

»ϑάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέχος" οὔ νύ τι ϑυμῷ 

πρόφρονι μυϑέομαι, ἐϑέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι.“ 
«ει 2 , ς ᾿ Ὑν Υ͂, ὔ 1) (Ὁ ὡς εἰπὼν ὑπ᾽ ὄχεσφι τιτύσχετο χαλκόποδ᾽ ἵππω 

ΡῚ , - , ,ὔ , οὠχυπέτα, χρυσῇσιν ἐϑείρησιν χομάοντε" 

χρυσὸν δ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ᾽ ἱμάσϑλην 

χρυσείην εὔτυχτον, ἑοῦ δ᾽ ἐπεβήσετο δίφρου. 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάειν' τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσϑην 
Ἁ ’, κ᾿ 2 ΄-«ν 2 ’ μεσσηγὺς γαίης τε χαὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

δὴν δ᾽ ἵχανεν πολυπίδαχα, μητέρα ϑηρῶν, 

Τάργαρον" ἔνϑα δέ οἱ τέμενος βωμός τε ϑυήεις. 
27 ᾿ νι τς 27 Ἁ -ι ὶ “ -Ὁ 

ἕνϑ' ὕιπους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε 

λύσας ἐξ ὀχέων, χάτα δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν" 

αὐτὸς δ᾽ ἐν χορυφῇσι χαϑέζετο χύδεϊ γαίων, 

εἰσοράων Τρώων τε πόλιν χαὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 
«' 1} "»ἷ δι τῶν [42 ᾿ώ Ὰ 2 ᾿ οἱ δ᾽ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο χάρη χομάογντες ᾿4χαιοὶ 

ῥίμφα κατὰ χλισίας, ἀπὸ δ᾽ αὐτοῦ ϑωρήσσοντο. 

Τρῶες δ᾽ αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἀνὰ τπιτόλιν ὡπλίζοντο 

παυφότεροι" μέμασαν δὲ χαὶ ὡς ὑσμῖνι μάχεσϑαι 

χθειοῖ ἀναγκαίῃ, πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναιχῶν. 

90 ὡς σὺ] ῬδπΕῚ ἴῃ οἷβ ἃ οαπὴ ΑΥΙΒΙΆΤΟ]ΙΟ, ἧ σὺ Ὁ, εἰ σὺ Ὁ οἱ τ6}1- 

απ; εἰ Θ 460. 42 χρυσῇσι"] χουσείῃσιν 1) οἱ Τὐπδία!Πἶπι5, χρυσέῃσιν 
ΤΘΠΘ πὶ ΠΥ]. χομόοντε)] χομόωντε ἸὈ}] (κομόωνται, κομόωντας 5ϊη- 

5111). 40 ἐλόειν] ἐλάαν (ἐλάᾳν τλιι5) ΠΟΥ]. ἀέχοντε) ἄχοντε 110 Υ]. 

02 εἰσοράων] εἰσορόων 110]. ὅ8 χομάοντες] κομόωντες [101]. 
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σιᾶσαι δ᾽ ὠίγνυντο πύλαι, ἐκ δ᾽ ἔσσυτο λαύς, 

πεζοί ϑ᾽ ἱππῆές τε πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 
«' 1). ὦ ὶ ἡ .» » -» [4 ΄, [42 οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο, 

σύν ῥ᾽ ἔβαλον δινούς, σὺν δ᾽ ἔγχεα χαὶ μένε ἀνδρῶν 

χαλχεοϑωρήχκων" ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
» 2 Ρ] ’ ᾿ ) } Ὁ 2 , 

ἔπληντ᾽ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 
"ἢ Ἰ ἘἩ’Ὶ ᾿Ὶ , " ᾿ ν , 2 δ...» ἔνϑα δ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγή τε χαὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 
ὀλλύντων τε χαὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 

ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν χαὶ ἀέξετο ἱερὸν ἤμαρ, 
΄ 43 ᾽ , , 2 [4 »" υ ’ 

τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός. 

ἦμος δ᾽ ἠέλιος μέσον οὐραγὸν ἀμφιβεβήχει, 
᾿- " ’ὔ Α Ἷ᾿ Α 2 “ “2 - χαὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα 
ἐν δ᾽ ἐτίϑει δύο χῆρε τανηλεγέος ϑανάτοιο, 

Τρώων ϑ'᾽ ἱπποδάμων χαὶ ᾿χαιῶν χαλκχοχιτώγων, 

ἕλχε δὲ μέσσα λαβών" ὁδέπε δ᾽ αἴσιμον ἦμαρ ᾿Αχαιῶν. 
αἱ μὲν ᾿“χαιῶν χῆρες ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρ) μ' Ἔ Ἥρες ὃπι χ Ζοὺλ θη 

ἑζέσϑην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερϑεν. 

αὐτὸς δ᾽ ἐξ "Ἴδης μεγάλ᾽ ἔχτυπε, δαιόμενον δὲ 

ἧχε σέλας μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν" οἱ δὲ ἰδόντες 

ϑάμβησαν, καὶ πάντας ὕπο χλωρὸν δέος εἷλεν. 

ἔνϑ᾽ οὔτ᾽ ᾿Ιδομενεὺς τλῆ μιμνέμεν οὔτ᾽ ᾿“γαμέμνων, 

οὔτε δύ᾽ Αἴαντες μενέτην ϑεράποντες ᾽ἄρηος. 

Νέστωρ οἷος ἔμιμνε Τρήγιος οὖρος ᾿ἡχαιῶν, 
"ὔ «ς ’ ΩΣ ΡΥ, 2 ’,ὔ Α , 2. ὦ 

οὔ τι ἑκών, ἀλλ᾽ ὕὍιπος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ 

18 
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08 ἀμφιβεβήχει] 1ἰὈν]. ΑΥἸβίανο τι5. πο 6 Ἰ060 πξιιμη -ξι}, ΒΟΡΡΒΘΗ 
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ΥΠΙ δῖος ᾿“λέξανδρος “Ἑλένης πόσις ἠυχόμοιο 

ἄχρην χὰκ χορυφήν, ὅϑι τὲ πρῶται τρίχες ἵτπων 

χρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ χαίριόν ἐστιν" 

8ῦ ἀλγήσας δ᾽ ἀνέπαλτο, βέλος δ᾽ εἰς ἐγκέφαλον δῦ, 

σὺν δ᾽ ἵππους ἐτάραξε χυλινδόμενος περὶ χαλκῷ. 

ὄφρ᾽ ὁ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμγεν 

φασγάνῳ ἀΐσσων, τόφρ᾽ “χτορος ὠχέες ἵτποι 

ἤλϑον ἀν᾽ ἰωχμόν, ϑρασὺν ἡνίοχον φορέοντες 

90 “Εχτορα᾽ χαί νύ χεν ἕνϑ᾽ ὃ γέρων ἀπὸ ϑυμὸν ὄλεσσεν, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 

σμερδαλέον δ᾽ ἐβόησεν ἐποτρύνων ᾿Οδυσῆα" 

»»διογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 

πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν χαχὸς ὡς ἐν ὁμίλῳ; 

μή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἔν δόρυ πήξῃ. ς.-ο οι 

) Ἁ ἘΣ Ω; ,ἤ 7, Ρ) ’ ς »ἷἤ ΡῚ 4: 

ἀλλὰ μέν᾽, ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα. 

ὡς ἔφατ᾽" οὐ δ᾽ ἐσάχουσε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς, 

ἀλλὰ παρήιξεν κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 
ὶ ..» δὶ 2 ΕΣ , 2." , ΒῚ ,ὔ 

Τυδεΐδης δ᾽ αὐτός περ ἐὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη, 
100 στῆ δὲ πρόσϑ᾽ ἵππων Νηληιάδαο γέροντος 

χαί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
τοι , 5. 2) δή » , ἐδ »ὦ γέρον, ἡ μάλα δή σὲ νέοι τείρουσι μαχηταί 

σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει, 

ἠπεδανὸς δέ νύ τοι ϑεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι. 
5 2 » 32 ὮΝ - 2 , 2 ’ Ρ 2ἦὕ 

το ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι 

οἷοι Τρώιοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο 

χραιπνὰ μάλ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα διωχέμεν ἠδὲ φέβεσϑαι, 
, ᾿] . 2 2 ,} ς ’, , , οὕς ποτ᾽ ἀπ᾽ Αἰγείαν ἑλόμην μήστωρα φόβοιο. 

οἵ οὐ δ οὐδ᾽ 10ν]. 
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τούτω μὲν ϑεράποντε χομείτων, τώδε δὲ νῶι ΨΠΠ 

Τρωσὶν ἔφ᾽ ἱπποδάμοις ἰϑύνομεν, ὄφρα χαὶ “Ἔχτωρ 
» Ρ] Ν » }Ὶ ὡς ’ ) ς {{ εἴσεται, εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν. 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε Τερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

Νεστορέας μὲν ἕπειϑ᾽ ἵππους ϑεράποντε κομείτην 

ἴφρϑιμος ΣΞϑένελός τε χαὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ, 
Ν 2 ΡῚ 5 , ΑΝ .} , τὼ ὁδ᾽ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ἅρματα βήτην. 

Νέστωρ δ᾽ ἐν χείρεσσι λάβ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 

μάστιξεν δ᾽ ἵππους" τάχα δ᾽ “Εχτορος ἄγχι γένοντο. 

τοῦ δ᾽ ἰϑὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός" 
χαὶ - , πο δ' ’ [4 ὧν ᾿ΕΨΥ ϑ. ’ ἡ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀφάμαρτεν, ὃ δ᾽ ἡνίοχον ϑεράποντα 

υἱὸν ὑπερϑύμου Θηβαίου ᾿Ἡνιοπῆα 

ἵππων ἡνί᾽ ἔχοντα βάλε στῆϑος παρὰ μαζόν. 
2 : ἘΠΕῚ 2 , ς ’ὔ ὶ ΓΟ αἱ ὦ 

ἤρισιε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ὕπποι 

ὠκύποδες" τοῦ δ᾽ αὖϑι λύϑη ψυχή τε μένος τε. 
“Ἕχτορα δ᾽ αἰνὸν ἄχος πύχασε φρένας ἡγιόχοιο. 

τὸν μὲν ἔσπιειτ᾽ εἴασε, καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 

κεῖσϑαι, ὃ δ᾽ ἡνίοχον μέϑεπε ϑρασύν" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 
ἵππω δευέσϑην σημάντορος" αἶψα γὰρ εὗρεν 
᾿Ιφιτίδην ᾿“ρχεπτόλεμον ϑρασύν, ὅν ῥὰ τόϑ'᾽ ἕιπων 

ὠχυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν. 

ἔνϑα κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο 

χαί νύ χε σήκασϑεν κατὰ ἴλιον ἠύτε ἄργες, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 

βροντήσας δ᾽ ἄρα δεινὸν ἀφῆκ᾽ ἀργῆτα χεραυνόν, 
κὰδ δὲ πρόσϑ᾽ ἕτπων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε" 

111 εἰ ΟἹΌ 411] οὐ βιιρνᾷ βουιρίθπμ ἴῃ Δ, }) γιατὶ 100]. 114 ἴφ- 

ϑιμοςὶ ΑὉ), ἴφϑιμοι οοίον!; οἷ, ᾿Ρ 511. 
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δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο ϑεείου χαιομένοιο, 
εν 1.) ὦ " ἢ ’ὔ ᾿φ 2 » τὼ δ᾽ ἵππω δείσαντε χαταπτήτην ὑπ᾽ ὄχεσφιν. 
ΤΡ 12 2. -»» ’ὔ «ς ’,ὔ ὸ Φ 

Νέστορα δ᾽ ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα 

δεῖσε δ᾽ δ γ᾽ ἐν ϑυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπεν" 

» Τυδείδη, ἄγε δὴ αὖτε φόβονδ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους. 
ἢ ΟἹ ψ [σὲ ΒῚ ν -᾽ [4 2 Ων , 

ἢ οὐ γιγνώσχεις, ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ᾽ ἀλκή; 

γῦν μὲν γὰρ τούτῳ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει 

σήμερον" ὕστερον αὐτε χαὶ ἡμῖν, αἵ χ᾽ ἐθέλῃσιν, 

δώσει. ἀνὴρ δέ χεν οὔ τι Διὸς γόον εἰρύσσαιτο, 

οὐδὲ μάλ᾽ ἴφϑιμος, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτερός ἐστιν." 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 

»»ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, χατὰ μοῖραν ἔειπες, 
3. εἶ ,ἦ 9 ᾽ Ἁ »] ὶ7] Ἀ ᾿ ΐς- Ψ Ξ 

ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος χραδίην χαὶ ϑυμὸν ἱχάγει 
« ’ , 2 δὶ ,ὔ 2 3 ’ὔ - 

ἔχτωρ γάρ ποτὲ φήσει ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων 

»Τυδείδης ὑπ᾽ ἐμεῖο φοβεύμενος ἵχετο νῆας." 
« τς τον , ς , , δ ΣΤΟΝ . δὲ 
ὥς ποτ᾽ ἀπειλήσει" τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χϑών. 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα 1] ἐρήγιος ἱππότα Νέστωρ" 

»ὦ μοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες. 

εἴ περ γάρ σ᾽ “ἜΕχτωρ γε χαχὸν χαὶ ἀνόάλκιδα φήσει πὲρ γάρ τωρ γὲ χαχὸν καὶ κ φήσει, 

ἀλλ᾽ οὐ πείσονται Τρῶες χαὶ Δαρδανίωνες 

χαὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαϑύμων ἀσπιστάων, 

τάων ἐν χονίῃσι βάλες ϑαλεροὺς παρακοίτας.““ 
«κι "ὔ ᾿4 ’ὔ ΨῚ 2 , «! 

ὡς ἄρα φωνήσας φύγαδ᾽ ἔτραπε μώνυχας ἵππους 
ν ΡΜ. γὩΡοῚ , Ἄγ εν ῚΧ - ΚΕ, οἷ 

αὕτις ἂν ἰωχμόν" ἕπι δὲ Ἰρῶξς τε καὶ Εχτωρ 

ἠχῇ ϑεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο. 

τῷ δ᾽ ἔπι μαχρὸν ἄυσε μέγας κορυϑαίολος “Ἐχτωρ᾽ 

189 ἄγε δὴ αὖτε) ἄγε δ᾽ αὖτε ΠθΥὶ (τ... 181), ἄγε νῶι Ζεποαοέιϑ. 
158 φήσει] 1011; φῆσιν 6ο]]αίο α 168 τη816 οοπίθοῖί Οοθεὲ ΜΟν, 8558. 
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» Τυδεΐδη, πέρι μέν σὲ τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι 

ἕδρῃ τὲ κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν" 
νῦν δέ σ᾽ ἀτιμήσουσι" γυναιχὸς ἄρ᾽ ἀντὶ τέτυξο. 
ἔρρε, καχὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο 

πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι οὐδὲ γυναῖχας 

ἄξεις ἐν νήεσσι" πάρος τοι δαίμονα δώσω.“ 

ὡς φάτο" Τυδείδης δὲ διάνδιχα μερμήριξεν, 

ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασϑαι. 

τρὶς μὲν μερμήριξε χατὰ φρένα χαὶ χατὰ ϑυμόν, 

τρὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων χτύπε μητίετα Ζεὺς 

σῆμα τιϑείς, Τρώεσσι μάχης ἑτεραλχέα νίχην. 

ἽἍἜχτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μαχρὸν ἀύσας" 
» Τρῶες καὶ “ύχιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. 

γιγνώσκω δ᾽, ὅτι μοι πρόφρων χατένευσε Κρονίων 

γίχην χαὶ μέγα κῦδος, ἀτὰρ 4αναοῖσί γε πῆμα. 

γήπιοι, οἱ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανάοντο 

ἀβλήχρ᾽ οὐδενόσωρα" τὰ δ᾽ οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει, 
ἵπποι δὲ δέα τάφρον ὑπερϑορέονται ὀρυχτήν. 

ἀλλ᾽ ὅτε χεν δὴ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι γένωμαι, 

μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηίοιο γενέσθω, 

ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω, χτείνω δὲ χαὶ αὐτοὺς 

[4ργεΐους παρὰ νηυσὶν ἀτυζομένους ὑπὸ χαπνοῦ].“ 

ὡς εἰπὼν ἵιποισιν ἐχέχλετο φώνησέν τε" 

»Ξάνϑε τε χαὶ σύ, Πόδαργε, χαὶ Αἴϑων “άμπε τε δῖε, 

γῦν μοι τὴν χομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν μάλα πολλὴν 

1ττ μηχανάοντο] μηχανόωντο (-νται Ῥᾷποῖ) 11]. 1895] οὐηἶ- 

τὰπΐ θ]θυ πιο. 18] ἀδιηηαθεαΐῖ ΑΥΙ ΒΔΓ ΌΪΠΙ5, 

ΝΠ 

10ὃ 

1τ0 

180 
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ὙΠ νδρομάχη ϑυγάτηρ μεγαλήτορος Πετίωνος 

190 

200 

210 

ὑμῖν πὰρ προτέροισι μελίφρονα πυρὸν ἔϑηκεν ἐξ κ το 44. δ φλξους ᾿ ηΚ 

οἶνόν τ᾽ ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε ϑυμὸς ἀνώγοι, 
2 , « , ς Χ ’, ", 3 ἢ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ ϑαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι. 

ἀλλ᾿ ἐφομαρτεῖτον χαὶ σπεύδετον, ὄφρα λάβωμεν ν δφομας - Γ 2. τὰς ᾧ ἢ 
τ, , τ , -“ “- , ᾽ κι [ ἀσπίδα Νεστορέην, τῆς νῦν χλέος οὐρανὸν ἵζει, 

πᾶσαν χρυσείην ἕμεναι, κανόνας τε χαὶ αὐτήν" 
Ὶ οὖ ΒΕ 2 » “ « ΤᾺ αὐτὰρ ἀπ᾽ ὥμοιιν Ζ4ιομήδεος ἱπποδάμοιο 

ὶ ἡ ’, Ἁ [σ᾽ , Ι δαιδάλεον ϑώρηχα, τὸν Ἥφαιστος χάμε τεύχων. 
2 ’ [ 2 Π ΩΝ Ἁ 

εἰ τούτω χε λάβοιμεν, ἐελποίμνην χεν ᾿“'χαιοὺς 

αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠκχειάων.“ 
«ι ΡῚ . 2 ’ τ ’ὔ ΨῚ ’ὔ « 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" γνεμέσησε δὲ πότνια “Ἥρη. 

σείσατο δ᾽ εἰνὶ ϑρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μαχρὸν "Ολυμπον, 

καί ῥδὰ Ποσειδάωνα μέγαν ϑεὸν ἀντίον ηὔδα" 
ΡλῚ 2 , 2 2 ,ὔ 2 , Ψ 

»ὦ πόποι, ἐννοσίγαι: εὐρυσϑενές, οὐδέ νυ σοί περ 
2 , -“ τ ’ 2 ᾿Ὶ Ψ - 

ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ ϑυμός; 

οἱ δέ τοι εἰς “Ελίχην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ᾽ ἀνάγουσιν 
ἜΣ Ψ, Ἁ ,ὔ Ἁ , ᾿ 6 ᾿ς πολλά τε χαὶ χαρίεντα" σὺ δέ σφισι βούλεο νίχην. 

2ὕὔ, ’ Ἄ» 2 ,ὔ «, »"» 5] ’, 

εἴ πὲρ γάρ χ᾽ ἐϑέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοίΐ, 

Τρῶας ἀπώσασϑαι χαὶ ἐρυχέμεν εὐρύοπα Ζῆν, 

αὐτοῦ κ᾽ ἔνϑ᾽ ἀχάχοιτο χαϑήμεγος οἷος ἐν ἴδῃ.“ 

τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη χρείων ἐνοσίχϑων" 

» Πρὴ ἀπτοεπές, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; 

οὐχ ἂν ἐγώ γ᾽ ἐϑέλοιμι 4 Κρονίωνι μάχεσϑαι 
ς , ν 2) 2 Ν᾿. Ὁ: ν Ψ ’, 2 { 
ἥμεας τοὺς ἄλλους, ἔπεὶ ἡ πολὺ φέρτερός ἔστιν. 

189] ἀδιηπαθαί ΑὐἸβίορ δ πθ5. οὐ ΑΥΙΒ[ ΔΓ ΌΠΠΙΒ. 206 Ζῆν) Ζῆν᾽ 

(Ζῆνα Ῥϑποῖν 00}; οονροχὶ Οὐ. Ἡθυτηδπη Ε]θιη. ἀοοί". τηθῖ’. Ρ. 851. Οἱ, 

͵Ξ 365- 2.58}: 
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ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 
-" 7 «; 2 “ 2 Ὶ Ι, , 2 

τῶν δ᾽, ὅσον ἐχ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔἕεργεν, 
- «ες “ [4 Α 2 ὶ -“ 2 , 

πλῆϑεν ὁμῶς ἵππων τὲ καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων 

εἰλομένων" εἴλει δὲ ϑοῷ ἀτάλαντος ΄ἥρηι 

ἽἝἜχτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωχεν. 
᾿ς , ’ Δ 2 2 ,ὔ ν Ξ ᾿ , ΄- ) 7] χαί νύ χ᾽ ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ νῆας είσας, 

ΡῚ Ἁ 2) Ν Α ον. ἢ , Ψ, « εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆχ᾽ ““γαμέμγονι πότνια ᾿Πίρη 

αὐτῷ ποιπνύσαντι ϑοῶς ὀτρῦγαι ᾿Αχαιούς. 
- 12 »} ,ὔ Ἁ Ὁ 2 -“ 

βῆ δ᾽ ἰέναι παρά τε χλισίας καὶ νῆας ᾿“χαιῶν 
’ , - 2 ΡῚ " ΄, πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ, 

στῆ δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Οδυσσῆος μεγακήτειϊ νηὶ μελαίνῃ, 
[Φ᾿ ΒΝ Ἃ ᾽ ,ὕ ,ὔ 2 , ἡ δ᾽ ἐν μεσσάτῳ ἔσχε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε 

[ἡμὲν ἐπ᾿ Αἴαντος χλισίας Τελαμωνιάδαο 

ἠδ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αχιλλῆος, τοί δ᾽ ἔσχατα νῆας ἐΐσας 

εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ χάρτεϊ χειρῶν ]" 

ἤυσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωγώς" 
2 , 2 ,ὔ ΟΣ ΨῸῚ . Ἀὰο 2 ’ 

αἰδώς, “ργέιοι, καχκ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί" 

πῇ ἔβαν εὐχωλαί, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι; 
[4 «ς “ τ᾿ ’ὔ , ΒῚ ᾿ ἅς, ὁπότ᾽ ἐν “ήμνῳ, χεγνεαυχέες ἡγοράεσϑε 

ἔσϑοντες χρέα πολλὰ βοῶν ὀρϑοχραιράων 

πίνοντες χρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο, 

Τρώων ἄνϑ᾽ ἑκατόν τε διηχοσίων τε ἕχαστος 

στήσεσϑ᾽ ἐν πολέμῳ" νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν 
« «" , - 2 , ΡΣ ἔχτορος, ὃς τάχα νῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ. 

934-- 926] ομ{πηΐ Ρ] 6 απ: οἵ, Χ, τ Βαα. 928 χάχ᾽ 

191 
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Ρ] 
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1Πργ; ν. Ε 181. 280 ἠγοράεσϑεϊ] ἠγοράασϑε ἸἸΡν]. 288 ἄνϑ 
ϊ. 6. ἄντα ποΏμΠΠ1 οἴπὰ ΠοΡοαϊαπο, ἀνθ ἱ. 6. ἀντὶ 4111, ἴῃ ααῖθι5 (1), 

ὁππὶ ΑΥἸβίάτοο. 250] ἀδιηπαθαΐ ΑΥΊ Βα ΟΠ ΤΙ5. 
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ΤΡ “- ’  ΧΕΣ Σ 5. ἘΝ ς , , ΥΠΙ Ζεῦ πάτερ, ἢ δά τιν᾽ ἤδη ὑπερμενέων βασιλήων 

τῇδ᾽ ἄτῃ ἄσας καί μιν μέγα κῦδος ἀπηύρας; 
) , ’ " λῚ Ζ. , Ἁ οὐ μὲν δή ποτε φημὶ τεὸν περικαλλέα βωμὸν 

γηὶ πολυχληῖδι παρελϑέμεν ἐνθάδε ἔρρων" 
5. 2 ΣΝ νὴ -“ - ὶ ν λ 3 . Ὧ 

840 ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρί ἔχηα, 
«ὔ , ᾿,» ,ὔ 9 - ,ὔ 

ἱέμενος Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. 
Β ’ ΄ὖ΄Ἣω Ψ Ὅλ ,ὔ 2 ’ὔ 2} Ξ 

ἀλλά, Ζεῦ, τόδε πέρ μοι ἐπιχρήηγνον ἐέλδωρ 

αὐτοὺς δή περ ἔασον ὑπεχφυγέειν χαὶ ἀλύξαι 

μηδ᾽ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασϑαι ᾿Αχαιούς." 

5:5 ὡς φάτο" τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάχρυ χέοντα, 

γεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ᾽ ἀπολέσϑαι. 

αὐτίχα δ᾽ αἰετὸν ἧχε τελειότατον πετεηνῶν, 

γεβρὸν ἔχοντ᾽ ὀνύχεσσι, τέκος ἐλάφοιο ταχείης" 
Ἂ, ΑΥ -» η 7 ; ’, πὰρ δὲ Διὸς βωμῷ περικαλλέι κάββαλε νεβρόν, 

950 ἔγϑα πανομφαίῳ Ζηνὶ ῥέζεσχον ᾿ἡχαιοί. 

οἱ δ᾽ ὡς οὖν εἴδονθ᾽, ὅ᾽ τ᾽ ἄρ᾽ ἐκ Διὸς ἤλυϑεν ὄρνις, 

μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι ϑόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. 
Ρ) 2 γ, ,ὕ - - Ρ 

ἕνϑ᾽ οὔ τις πρότερος Ζ]}αναῶν πολλῶν περ ἑόντων 

εὔξατο Τυδείδαο πάρος σχέμεν ὠκέας ἵππους. 

5 τάφρου τ᾽ ἐξελάσαι χαὶ ἐναντίβιον μαχέσασϑαι" 

ἀλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἕλεν ἄνδρα χορυστὴν 

φΦροαδμονίδην ᾿4γέλαον" --- ὃ μὲν φύγαδ᾽ ἔτραπεν ἵππους" 
΄-ρ ὶλ , ὔ ΒλῚ Ψ “-“ τῷ δὲ μεταστρεφϑέντι μεταφρένῳ ἔν δόρυ πῆξεν 

981 ἄσας)] ἄασας Ῥϑιιο! ἴῃ οἷβ. Π τηδη. 166. οἱ (. 989 σπολυ- 

χληῖδι] στολυχλη ἰδὲ ππππι5, στολυχλήιδι οοἰου!. 240 ἔχηα] Ρ]θυΐαιο, 
ΒΥ "Ὁ ος ἊΝ . , . . 
ἜχΉΟν (ΕΧ2)Ο» ὉΠῚ15) Ῥᾷτοῖ, ἔχαίον ΑἸ ΤΟΒΙΔΠΠΒ. 240 σόον] 1071 Ρ1ὰ- 

ΤἼΠ] δὲ ορίπη, σῶν ν6] σῶον Ῥᾶιοι; οἵ. κ΄ 111. ἀπολέσϑαι] ΤΥ], 

ἀπολεῖσϑαι ΑΥἸΒίΆΤΟΙΠΙΒ. 249 χάββαλε)] κάμβαλε Ο οἱ ἄπο 411; οἕ 
δ ΠΠ 5. 
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ὥμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήϑεσφιν ἔλασσεν" ὙΠ 
ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ" -- 960 

τὸν δὲ μέτ᾽ ᾿“τρεΐδαι ᾿“γαμέμνων καὶ Μενέλαος, 

τοῖσι δ᾽ ἔπ Αἴαντες ϑοῦριν ἐπιειμένοι ἀλχήν, 

τοῖσι δ᾽ ἔπ᾽ ᾿Ιδομενεὺς χαὶ ὀπάων ᾿Ιδομενῆος 

“Μηριόνης, ἀτάλαντος ᾿Ενυαλίῳ ἀνδρεϊφόντῃ, 

τοῖσι δ᾽ ἔπ᾽ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός. ὟΝ 

Ζεῦχρος δ᾽ ἔννατος ἦλϑε παλίντονα τόξα τιταίνων, 
ἈΡ ΣΩ͂Ν ς στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ᾽ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο. 

2 2 γ, ν ς , ᾽, ὃ ὙΠΕΡ [σ] Ἄς Οἢ ἔγϑ᾽ «ἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάχος" αὐτὰρ ὃ γ᾽ ἥρως 
“ 2 Ἂ, "»ἷἤὔ͵ 2 2 Ζ 2 4 , παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν᾽ ὀιστεύσας ἔν ὁμίλῳ 

βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖϑι πεσὼν ἀπὸ ϑυμὸν ὄλεσσεν, 2τὸ 

αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰών, πάις ὡς ὑπὸ μητέρα, δύσχεν 

εἰς αἴανϑ'᾽" ὃ δέ μιν σάκεϊ χρύψασχε φαεινῷ. 
2 , -" ’ «" - 5. ,ὔ ἔνϑα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦχρος ἀμύμων; 

᾿Ορσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ "Ὄρμενον ἠδ᾽ ᾿Οφελέστην 

σι 4αίτορά τε Χρομίον τὲ χαὶ ἀντίϑεον “υχοφόντην 21 

χαὶ ΠΙ|ολυαιμονίδην ᾿Ἵμοπάονα χαὶ Μελάνιππον 

Ϊπάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χϑονὶ πουλυβοτείρῃ]. 

τὸν δὲ ἰδὼν γήϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων 
Α »ὕὔ “Ὁ ΄ Ρ] ,ὔ λὸ - 

τόξου ἄπο χρατεροῦ Τρώων ὀλέχοντα φάλαγγας 
- Ἁ 2 2) ν ΡΥ ’ ν “ "ὕ᾿ 

στῆ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἰὼν καί μὲν πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 280 

»ΤἹεῦχρε, φίλη χεφαλή, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
, 2 «, »ἢἤ ᾿ς ’ὔ -“ , 

βάλλ᾽ - οὕτως, αἴ χέν τι φάος Δαναοῖσι γένηαι 

2606 ἐγνγατος] εἴνατος 111]. τὸ ὄλεσσεν»)] ὄλεσκχεν τιητι5 οοαθχ, 

αποα Ρνδθίονο ας ΒΘ Κ κου. 212 χρύψασχε)] χρύτστασγχε 110Υ], ΘΟΥ̓ΡΟΧΘ- 

τππηΐ νἂη ΤΘθινγθ οὐ Μομο5 ἄὰ Οοβία (1881). Οἷ, Ο 298. 2 τ οτηἱί- 

{πη ΠΡ] Τ 6] 68. 282 φάος] φόος τι οοὔοχ, φόως το]ϊαπ. 
Ἠοιπουὶ ΠΠἰὰ5. 70]. 1. 18 
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πατρί τὲ σῷ Τελαμῶνι, ὃ σ᾽ ἔτρεφε τυτϑὸν ἐόντα 

χαί σὲ νόϑον περ ἐόντα χομίσσατο ᾧ ἐγὶ οἴχῳ" 

τὸν χαὶ τηλόϑ'᾽ ἐόντα ἐυκλείης ἐπίβησον. 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐξερέω, ὡς χαὶ τετελεσμένον ἔσται" 

αἷ χέν μοι δώῃ Ζεύς τ᾽ αἰγίοχος χαὶ ᾿“9ήγνη 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐυκτίμενον πτολίεθρον, 

πρώτῳ τοι μετ᾽ ἐμὲ πρεσβήιον ἔν χερὶ ϑήσω 5 ι Ϊ Ϊ ς ῆ Χ 5 1) ) 

ἢ τρίποδ᾽ ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν 
λδ ὦ ἘΣ «! ,ὔ ς Ὶ , 2 δ' 74 ἠὲ γυγαῖχ᾽, ἵ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι. 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε Τεῦκρος ἀμύμων" 

»“Ατρεΐδη κύδιστε, τί με σπεύδοντα χαὶ αὐτὸν 
, ’ . , ς ’ , ; ὀτρύγεις; οὐ μέν τοι, ὅση δύναμίς γε πάρεστιν, 

παύομαι, ἀλλ᾽ ἐξ οὗ προτὶ ἤλιον ὠσάμεϑ'᾽ αὐτούς, 

ἐχ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγ μένος ἄνδρας ἐναίρω. 

ὀχτὼ δὴ προέηχα ταγυγλώχινας ὀιστούς, 
᾿ 2 2 “ἂν ων 5] , ΡῚ -» πάντες δ᾽ ἐν χροὶ πῆχϑεν ἀρηιϑόων αἰζηῶν" 

τοῦτον δ᾽ οὐ δύναμαι βαλέειν χύνα λυσσητῆρα.“ 
ΞΧ ,ἢΞ Ἀ ΣΟ ὴ ΒῚ ᾿ Στ - ,, 
ἢ ὅκα, χαὶ ἄλλον ὀιστὸν ἀπὸ γνευρῆφιν ἴαλλεν 

ἽἜχτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ὃ ἵετο ϑυμός. 
Ὶ . - , ς 5] : 2 [4] 2 2 ’ , 

χαὶ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀφάμαρϑ', ὃ δ᾽ ἀμύμονα Τοργυϑίωγα 

υἱὸν ἐὺν Πριάμοιο χατὰ στῆϑος βάλεν ἰῷ, 

τόν δ᾽ ἐξ Αἰσύμηϑεν ὀπυιομένη τέχε μήτηρ 

χαλὴ Καστιάγνειρα, δέμας ἐικυῖα ϑεῇσιν. 

μήχων δ᾽ ὡς ἑτέρωσε χάρη βάλεν, ἥ τ᾽ ἐνὶ χήπῳ 

καρπῷ βριϑομένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν" 
«κι ς ,ὔ ᾿Ὶ , " ’ , ὡς ἑτέρωσ᾽ ἤμυσε χάρη πήληκι βαρυνϑέν. 

Τεῦχρος δ᾽ ἄλλον ὀιστὸν ἀπὸ γευρῆφιν ἴαλλεν 

ἽἝχτορος ἀντιχρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο ϑυμός. 
γ)ὴ.2 ὦ - Ν “ηΩ" « , ἄγων 2 , . 
ἀλλ᾽ δ γε χαὶ τόϑ' ὥἅμαρτε, παρέσφηλεν γὰρ ᾿“πόλλων 
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5 4,5. 5 , ν ᾿ “,1γ. ἜΞΟς ΑΝ 
ἀλλ᾽ ᾿Ἰρχεπτόλεμον ϑρασὺν “Ἐχτορος ἡγιοχῆα 

ἱέμενον πόλεμόνδε βάλε στῆϑος παρὰ μαΐζόν. 
», ον». 2 , «ς ,, ὶ ς Ὁ ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι 

ὠκύποδες" τοῦ δ᾽ αὖϑι λύϑη ψυχή τε μένος τε. 
αὐ ἢ» δ᾽ 2 νὃγν » πσαύχ σε , 5 ς ΒΕ. 

χτορα δ᾽ αἰνὸν ἄχος πύχασε φρένας ἡγιόχοιο. 

τὸν μὲν ἔπειτ᾽ εἴασε χαὶ ἀχγύμεγός περ ἑταίρου, 
,’ γ » Ἷ 4 γ δὶ Ἁ ᾿Ξ 3 Ν Ἄ δ ᾿- Κεβριόνην δ᾽ ἐχέλευσεν ἀδελφεὸν ἐγγὺς ἐόντα 

[4 πιριῖ. οἷ. ϑλρο, οἵ τὴς » 5 2 " χ( 2 ’ 

ἵππων ἡγνί ἑλεῖν" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ οὐχ ἀπίϑησεν ἀχούσας. 

αὐτὸς δ᾽ ἐχ δίφροιο χαμαὶ ϑόρε παμφανάοντος 
5 Ξ φᾷ χ ἰ Ν χϑέν φ Ἐ ᾿ 5 
δὶ ,ὔ 2» «ει: ὶλ ΑΔ ἂχ} Φ᾿ σμερδαλέα ἰάχων, ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρί 

βῆ δ᾽ ἰϑὺς Τεύκρου, βαλέειν δέ ὃ ϑυμὸς ἀνώγει. 

ἢ τοι ὃ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πιχρὸν ὀιστόν, 

ϑῆχε δ᾽ ἐπὶ νευρῇ" τὸν δ᾽ αὖ χορυϑαίολος “Εχτωρ 

αὐερύοντα παρ᾽ ὦμον, ὅϑι χληὶς ἀποέργ ει 
Υ̓ αὐχένα τὲ στῆϑός τε, μάλιστα δὲ χαίριόν ἐστιν, 

.2 - ΡΟ ΡΜΕῚ τε - , 7 ΡῚ ,ὔ 

τῇ ὁ᾽ ἐπὶ οἱ μεμαῶτα βάλεν λίϑῳ ὀχριόεντι. 
ς»"» , Ὅ ᾿ γι φιλο ὙΠ πες 
ῥῆξε δέ οἱ νευρήν, νάρχησε δὲ χεὶρ ἐπὶ χαρπῷ 

στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔχπεσε χειρός. 

ας δ᾽ οὐχ ἀμέλησε χασιγγνήτοιο πεσόντος, 

ἀλλὰ ϑέων περίβη καί οἱ σάχος ἀμφεχάλυινεν" 
Ἀ Α 7 5] ς δι ΔΝ ) Ἅ. «ς - 

τὸν μὲν ἔπειϑ᾽ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι, 

“Μηκχιστεὺς ᾿Εχίοιο πάις καὶ δῖος ᾿“λάστωρ 

γῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα. 

ἂψ δ᾽ αὖτις Τρώεσσιν ᾿Ολύμπιος ἐν μένος ὠρσεν" 
Ὶ 

οἱ δ᾽ ἰϑὺς τάφροιο βαϑείης ὦσαν ᾿ἡχαιούς, 

ἽἝχτωρ δ᾽ ἐν πρώτοισι χίε σϑένεϊ βλεμεαίνων. 

190 

920 παμφανάοντος)] πιαμφανόωντος ἸΙΌΥ]. 581 δ᾽ ἐν] ΠΡι], 

δὲ ΑὐἰδίαομπΒ; οἵ. Ξ 209, Π ττῦ. Σ ὅθ8. ὅ19. ζ 8. 

Π 
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ὙΠ ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε χύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος 

ἅπτηται χατόπισϑε ποσὶν ταχέεσσι διώχων 

840 ἰσχία τε γλουτούς τε ἑλισσόμενόν τε δοχεύῃ, 
«ι «“ νὔ φ- , Ψ 2 , ὡς “Εχτωρ ὥπαζε χάρη χομάοντας «ἠχαιούς, 

αἰὲν ἀποχτείνων τὸν ὀπίστατον" οἱ δὲ φέβοντο. 

αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σχόλοπας χαὶ τάφρον ἔβησαν 0 ἐ κόλοπας Χὶ φρ ἢ 

φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Τρώων ὑπὸ χερσίν, 
ει Ἁ ὶΝ οὗ Ἁ 2 ’ὔ Ψ 845 οἱ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες, 

ἀλλήλοισί τε χεχλόμεγοι χαὶ πᾶσι ϑεοῖσιν 

χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ᾽ εὐχετάοντο ἕχαστος" 

ἽὝἝἜχτωρ δ᾽ ἀμφιπεριστρώφα χαλλίτριχας ἵππου τως ἐκ σι ἀφ λυ  ϑλς {η. τλλλνυηδυ λοις, 9; 
- "ἷὕὔ »}55}} ὟΧ - ,ὕὔ 

Τοργοῦς οἴματ᾽ ἔχων ἠὲ βροτολοιγοῦ “ἥρηος. 

880 τοὺς δὲ ἰδοῦσ᾽ ἐλέησε ϑεὰ λευκώλενος “Ἡρη" 

αἶψα δ᾽ ᾿᾿ϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»ὦ πόποι, αἰγιόχοιο 4]ὸς τέκος, οὐκέτι γῶι 

ὀλλυμένων Δαναῶν χεκαδησόμεϑ᾽ ὑστάτιόν περ; 

οἵ χεν δὴ χαχὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται 

865 ἀνδρὸς ἑνὸς διπῇ" ὃ δὲ μαίνεται οὐχέτ᾽ ἀνεχτῶς 
ἐν Α " δὲ Χ ΔᾺΝ τυ Ν Ν »ὕ, { 

Εχτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν. 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειτιε ϑεὰ γλαυχῶπις ““9ήνη" 

»καὶ λίην οὗτός γε μένος ϑυμόν τ᾽ ὀλέσειεν, 
Ν Ἐγη.-- 5. “", , ΒΡ] ,ὔ ,ὔ χερσὶν ὕπ᾽ ᾿“ργείων φϑίμενος ἔν πατρίδι γαίῃ" 

2 ΑΝ Ἄ «ς εἶ Ἂ τ 2 2 - 

800 ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ μαίνεται οὐχ ἀγαϑῇσιν 

σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς" 

540 δοχεύῃ] δοχεύει [100], ΘονΡ χὶ ΤΠ] ΡΒ6}} Οὐ Ίθο}ι. Οὐ ἅτημη. 5. 522 

΄- ΟΞ ΡΒ. [18 541 χομάοντας) κομόωντας 110 γἹ. 842 δὲ φέβοντο 

δ᾽ ἐφέβοντο Ῥᾶποϊ ἴῃ εἷβ Ὁ. 841 εὐχετάοντο)] εὐχετόωντο 1101]. 

949 οἴματ᾽] Αὐἰβίδνοιπιβ, ὄμματ ΠῚ οππὶ Ζοποαοίο; οἵ, Π τῦ2. (Ὁ 252 
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) , -» , . - ’ ᾽ εν 

οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν 
) 

τειρόμενον σώεσχον ὑπ᾽ Εὐρυσϑῆος ἀέϑλων. 
ΕΥ «᾿ εἰ , ν ᾽ , ἂς ΕΝ ἈΥλΉ  ΖΟΑ 
ἢ τοι ὃ μὲν χλαίεσχε πρὸς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 

τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ᾽ οὐρανόϑεν προΐαλλεν. 

εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ἤδε᾽ ἐνὲ φρεσὶ πευχαλίμῃσιν, 

εὖτέ μιν εἰς ᾿Αἰδαο πυλάρταο προέπεμψεν 

ἐξ ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ ᾿Αίδαο, 

οὐχ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεϑρα. 
γῦν δ᾽ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ᾽ ἐξήνυσε βουλάς, 

ἥ οἱ γούνατ᾽ ἔχυσσε χαὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου 

λισσομένη τιμῆσαι ᾿Αχιλλῆα πτολίπορϑον. 

ἔσται μὰν ὅτ᾽ ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νῶιν ἐπέντυε μώνυχας ἵππους, 

ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ χαταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο 

τεύχεσιν ἐς πόλεμον ϑωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι 

ἢ νῶι Πριάμοιο πάις χορυϑαίολος “Ἐχτωρ 

γηϑήσει προφανέντε ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας, 

ἤ τις καὶ Τρώων χορέει κύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς 

δημῷ χαὶ σάρχεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν." 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ λευκώλενος “Πρη" 

ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυχας ἔντυεν ἵππους 

“Πρη πρέσβα ϑεά, ϑυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο. 

αὐτὰρ ᾿ϑηναίη χούρη Ἅ]ὸς αἰγιόχοιο 

801 προέξπιεμιμεν) ττρούττεμιμεν 110]. 818 προφανέντε] Α οἱ 
πιὸ 8111 οἴῃ ΑὐἸβίαγομο (2), προφανείσας Ἀ111 οὐπα Ζοποάοίο, προφανείσα 

1) τῆᾶπῖ 1. οἱ Ἐπιβί πα οαπσὴ Ῥέοϊοιηαθο Αβοδ]οηϊία (ν. Γιά ίο. ΔΗΤ. 

1292), προφανεῖσαίν), προφανεισᾶν, προφανήσαι(ν), προφανήσαις 

ΒΙΠ 11. ΟΥἿὮ, Ῥγδοί, 8 4,1, 1. 

80 
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ΕΞ ζν: κ , ς κ Η͂ π᾿ ν » 

ΥΠΙ πέπλον μὲν χατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει 
»" ἐ ΣΥ [9] 65 5. ὙγῸ Ὥ ἘΗΘ Ὑ ἘΣΣ , 

ὅ86 ποικίλον, ὃν δ᾽ αὐτὴ ποιήσατο χαὶ χάμε χερσίν, 

ἡ δὲ χιτῶν ἐνδῦσα Ἅ]ὸς νεφεληγερέταο 

τεύχεσιν ἐς πόλεμον ϑωρήσσετο δαχρυόεντα" " 

ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ᾽ ἔγχος 

890 βριϑὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δόμνησι στίχας ἀνδρῶν 
ς , , - ἊΣ Ξ σσ }β , ἡρώων, τοῖσίν τε χοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. 

“Πρη δὲ μάστιγι ϑοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ἵππους" 
πότ ἐν Μι , , 2 - ς! »ὕ τ αὐτόμαται δὲ πύλαι μύχον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὧραι, 

τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, 

895 ἡμὲν ἀναχλῖναι πυκιγὸν νέφος ἠδ᾽ ἐπιϑεῖναι" 

τῇ ῥὰ δι αὐτάων χεγτρηγεχέας ἔχον ἵππους. 

Ζεὺς δὲ πατὴρ ᾿Ιδηϑεν ἐπεὶ ἴδε, γώσατ᾽ ἄρ᾽ αἰνῶς" 
ΝΣ " ν Ν 

ριν δ᾽ ὥτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν" 

»βάσχ᾽ ἴϑι, ᾿Ιρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ᾽ ἔα ἄντην 
] 

400 ἔρχεσϑ᾽ " οὐ γὰρ χαλὰ συνοισόμεϑα πτόλεμόνδε. 

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ χαὶ τετελεσμένον ἔσται" 

γυιώσω μέν σφωιν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, 

αὐτὰς δ᾽ ἐχ δίφρου βαλέω χατά 8᾽ ἅρματα ἄξω" 

οὐδέ χεν ἐς δεχάτους περιτελλομέγους ἐνιαυτοὺς 

40 ἕλχε᾽ ἀπαλϑήσεσθον, ἅ χὲεν μάρπτῃσι χεραυγός" 

ὄφρ᾽ εἰδῇ γλαυκῶπις, ὅτ᾽ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται. 

Ἥρῃ δ᾽ οὔ τι τόσον, νεμεσίζομαι οὐδὲ χολοῦμαι" 

αἰεὶ γάρ μοι ἕωϑεν ἐνιχλᾶν ὅττι χὲν εἴπω." 

ὡς ἔφατ᾽" ὦρτο δὲ Ἴρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα, 
410 βῆ δ᾽ ἐξ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν "Ολυμσον. 

410 δ᾽ ἐξ] ραιοὶ ΠΡνῚ οἱ Αὐβίαροϊπιβ (αὦ .Χ21 196), δὲ κατ᾽ τ] 

Ῥ]Π 68 οὐ τ] Ογ685; οἷ. Ο 19. 
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πρώτῃσιν δὲ πύλῃσι πολυπτύχου Οὐλύμποιο ΥΠΠ 

ἀντομένη χατέρυχε, Διὸς δέ σφ᾽ ἔννεπε μὔϑογ" 
»πῇ μέματον; τί σφῶιν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἡτορ: 

οὐχ ἐάει Κρονίδης ἐπαμυνέμιεν ᾿410γ εἴοισιν. 
ὧδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάις, ἣ τελέει περ" 41 

γυιώσειν μὲν σφῶιν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠχέας ἵππους, 

αὐτὰς δ᾽ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά ϑ᾽ ἅρματα ἄξειν" 

οὐδέ χεν ἐς δεχάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 

ἕλκε ἀπαλϑήσεσθον, ἅ χεν μάρπτῃσι χεραυγύς, 
»ἵὕ{΄ 2 λι- - Γ ΞΩΡῚ ΡΒ} -“ " , ὄφρ᾽ εἰδῇς, γλαυχῶπι, ὅτ᾽ ἂν σῷ πατρὶ μάχηασι. 420 
Ἥρῃ δ᾽ οὔ τι τόσον νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται, 

᾿ π Γ «ς »ὕ 2 “ ἱ τέ α ΡΥ ᾿ αἰεὶ γάρ οἱ ἔωϑεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπῃ 
2 Ἀ ,ὔ 2 ) ᾽ ’ὔ ιν ἢ 2 2 ΄ ἀλλὰ σύ γ᾽ αἰνοτάτη, κύον ἀδδεές, εἰ ἐτεόν γὲ 

τολμήσεις 4τὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.“" 

οι ἣ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας “ὠκέα Ἴρις" 42 

αὐτὰρ ᾿ϑηναίην Ἥρη πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 

»ὦὐ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐχέτ᾽ ἐγώ γε 

γῶι ἐῶ Διὸς ἄντα βροτῶν ἕγεχα πτολεμίζειν. 

τῶν ἄλλος μὲν ἀποφϑίσθω ἄλλος δὲ βῳύτω, 

ὅς χε τύχῃ" κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἑνὶ ϑυμῷ 480 

Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διχκαζέτω, ὡς ἐπιεικές.“ 

ὡς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους. 

τῇσιν δ᾽ Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους" 

χαὶ τοὺς μὲν χατέδησαν ἐπ᾿ ἀμβροσίῃσι κάπῃσιν, 

ἅρματα δ᾽ ἔχλιναν πρὸς ἐνώπια παμφαγάοντα. 48ὅ 

αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ χλισμοῖσι χαϑῖζον 

414 ἐάει] ἑάᾳ (ἐᾷ πυλι8} ΠΥ]. 430---494] ἀλῃηηαθ αΐ ΔΥΙΒΙΆΡΟΠΙΙΒ. 

48 παμφανόονταὶ παμφανόωντα Ιἰθν]. 
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,ὔ ΣῸ 9}} » ,ὕ , 5 ΥΠΙ μίγδ᾽ ἄλλοισι ϑεοῖσι, φίλον τετιημέναι ἦτορ. 

Ζεὺς δὲ πατὴρ ᾿Ἴδηϑεν ἐύτροχον ἅρμα χαὶ ἵππους 

Οὔλυμπόνδε δίωκε, ϑεῶν δ᾽ ἐξίκετο ϑώχκους. 
- ὶχ Ἁ [6 οὗ - ν 2 ’ὔ 

440 τῷ δὲ χαὶ ἵἕτπους μὲν λῦσε χλυτὸς ἐγγοσίγαιος, 

ἅρματα δ᾽ ἂμ. βωμοῖσι τίϑει, χατὰ λῖτα πετάσσας" 

αὐτὰς δὲ χρύσειον ἐπὶ ϑρόγον εὐρύοπα Ζεὺς 

ἕζετο, τῷ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίζετ᾽ "λυμστος. 

αἱ δ᾽ οἷαι Ζ4ιὸς ἀμφὶς ᾿“ϑηναίη τε χαὶ Ἥρη 
[σὲ ἢ, 7 ἐ Ἐ ΩΡ 2 ,ὔ ᾿Ξ 

44“ ἥσϑην οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο 
ἘΦ οἱ κ᾿ τα , ΡΩΝ ᾿" , , Μ' αὐτὰρ ὃ ἔγνω ἧσιν ἑνὶ φρεσὶ φώνησέν τὲ 

»τίφϑ᾽ οὕτω τετίησϑον, ᾿“ϑηναίη τε καὶ Ἥρη; 

οὐ μέν ϑὴν χάμετόν γε μάχῃ ἔνι κυδιαγείρ Ι {5 ἡΑΞ, ἐλλο Ξ θη 
ὀλλῦσαι Τρῶας, τοῖσιν χότον αἰνὸν ἔϑεσϑε. 

450 πάντως, οἷον ἑμόν γε μέγος καὶ χεῖρες ἄαπτοι, 

οὐχ ἄν μὲ τρέψειαν ὅσοι ϑεοὶ εἴσ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ. 
-" ΝΜ “ ’, 2)7ὴ ,ὔ " σφῶιν δὲ πρίν περ τρόμος ἔλλαβε φαίδιμα γυῖα, 

" ΄ὔ ᾽ὔ 3»: 2 Υ , ΄, ,ὔ ΒΩ 

πρὶν πόλεμόν τ᾽ ἰδέειν πολέμοιό τε μέρμερα ἔργα. 
Ἐπ ἣν ᾿ 2 - , ᾿ ὶ ἡ , ἘΠ 5 ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ χὲν τετελεσμένον ἦεν 

γΝ Ἔν ΞΝ . ἘΞ, τ ξ , σν ο : ἡ Ὥ - 
4565 οὐχ ἂν ἐφ᾽ ὑμετέρῳν ὀχέων, πληγέντε χεραυγῷ, 

ἂψ ἐς "Ολυμπον ἵχεσϑον ἵν᾿ ἀϑανάτων ἕδος ἐστίν.“ 

ὡς ἔφαϑ᾽" αἵ δ᾽ ἐπέμυξαν ᾿“ϑηναίη τε καὶ “Πρη" 

πλησίαι αἵ γ᾽ ἥσϑην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσϑην. 
ΞῚ 2 ’ ἌΣ ΞΥ ΠΑΝ Ξ ἦ τοι ᾿4ϑηναίη ἀκέων ἣν οὐδέ τι εἶπεν, 
ΤΣ , Ζ ν ,ὔ “ ΄ δέ γ΄ Ἂ Ξ 4600 σχυζομένη 4]ὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ρει 

[σὴ Ὦ ΣῈ, 2, ΕΣ - ὙΈΟΥ ΞΣ ν ,ἍἋ ἢ Πρῃ δ᾽ οὐχ ἔχαδε στῆϑος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα 

448 χάμετόν)] χαμιέτην Ζοποάοίιβ, οπὶ ἀββθηπηίιη’ ΕἸΤΉΒ]6Υ δα 

Αὐϊβίορῃ. Αομαση. 188, Νάποῖκ ΒΡί. 90 (185) Ρ. 4806, Οομού Μόν. 219. 

Οὐ Καὶ 5645. 24 1710. 182. (εὐ Καὶ 864. Νυ 936. Σ 589). 
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»αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; 
᾿ ὡ ᾿ ΓῚ ,ὕ γ ἜΝ 

εὖ νυ χαὶ ἡμεῖς ἴδιιδν, δ᾽ τοι σϑένος οὐχ ἀλαπαδγόν" 

ἀλλ᾽ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεϑ᾽ αἰχμητάων, 

οἵ χὲν δὴ χαχὸν οἶτον ἀγαπλήσαντες ὄλωνται. 

[ἀλλ᾿ ἦ τοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεϑθ᾽, εἰ σὺ χελεύεις" 
βουλὴν δ᾽ ᾿4ργεΐοις ὑποϑησόμεϑ'᾽, ἥ τις ὀνήσει, 

ς ᾿ ’ », δ , » { ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.] 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη γεφεληγερέτα Ζεύς" 
5, ὦ δὴ ἜΡΕΤΝ, - ς ᾿ , 

»ὐἡοῦς Θὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κρονίωνα 

ὄψεαι, αἴ χ᾽ ἐθέλῃσθα, βοῶπις πότνια “Πρη, 
᾿Ὶ ’ 3, 5 ." , κ ΒΡ) “ 

ὀλλύντ᾽ Αργείων πουλὺν στρατὸν αἰχμητάων" 
2 Ν Ξ ᾿ .λ ,ὔ γι : ΄σ. δβ - “ῈΕ); 

ου γὰρ σίρυν σολεοὺυ αποπαυσεξταν οβοιμος χτῶῷρ, 

πρὶν ὄρϑαι παρὰ ναῦφι ποδώχεα Π]|ηλείωνα 

ἤματι τῷ, ὅτ᾽ ἂν οἱ μὲν ἐπὶ πρυμνῇσι μάχωνται 

στείνει ἐν αἰνοτάτῳ περὶ Πατρόχλοιο ϑανόντος" 
«ι ν ᾽ὔ ΄͵ 2 ,ὕ : ΡΟ" ἊΣ ἘΡΊΡΗΣ “ 

ὡὥς γὰρ ϑέσφατόν ἐστι. σέϑεν δ᾽ ἐγὼ οὐχ ἀλεγίζω 

χωομένης, οὐδ᾽ εἴ χε τὰ νείατα πείραϑ'᾽ ἵκηαι 

γαίης χαὶ πόντοιο, ἵν᾿ ᾿]απετός τε Κρόνος τε 
[4ὲ ΡΒΞΞῚ 2 - «ς 7. ,ὔ 2 ,ὔ 

ἥμενοι οὔτ᾽ αὐγῇς Ὑπερίονος ᾿Πελίοιο 

τέρποντ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμοισι, βαϑὺς δέ τε Τάρταρος ἀμιφίς" 
2 2 ᾽ν 2 2 2 ᾽ὔ πὶ ,ὔ 2 “ 2 , οὐδ᾽ ἢν ἔνϑ'᾽ ἀφίχηαι ἀλωμένη, οὐ σεῦ ἐγώ γε 

σχυζομένης ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο χύντερον ἄλλο.“ 

ὡς φάτο" τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη λευχώλενος “Πρη. 

ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ᾿Ωχεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο 

408 ἀλαπαδνόν) ἐπιειχτόν 4111: οἵ. Θ᾽ 52, 466----4681] οχἐ{πηΐ 

ῬΙουίαπο; οἵ, 88 566. 460 εἰ σὺ] ὡς σὺ τπιαπ|5 Π106ν; οἵ, 88. 411 βοῶ- 

σοιο] βοῶζει Ῥαποὶ ἱπ οἷ5 Ο; οἷ. ργδϑί. 1], 8 6, Π, 8. 4τῦ. 410] ἀδιη- 

πᾶθαΐ ΑΥἸΒέαγ 5. 4τὸ ϑανόντος) πεσόντος Δ11]. 

4τὸ 

480 
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ἼΠΙ ἕλχον νύχτα μέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 
᾿ ,ὕ .᾽᾽ » ΦῈ 2ὕ7 δι μ 2 Ὶ 2 Ξ -“ Τρωσὶν μέν δ᾽ ἀέχουσιν ἔδυ φάος, αὐτὰρ ᾿Αχαιοῖς 

) , 7ὴ ἡ 2 ,ὔ δι 5: ’ ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυϑε νὺξ ἐρεβενγή. 
΄ ἌΓ ΞΟ ον ᾿ , , ϑὲ « 

Τρώων αὐτ᾽ ἀγορὴν ποιήσατο φαίδιμος “Εχτωρ, 

490 γόσφι γεῶν ἀγαγών, ποταμῷ ἔπι δινήεντι, 
᾽ ἘΞ [9] ἯῚ , ὶ , ἘΣ 

ἐν χαϑαρῷ, ὅϑι δὴ γνεχύων διεφαίνετο χῶρος. 

ἐξ ἵππων δ᾽ ἀποβάντες ἐπὶ χϑόνα μῦϑον ἄκουον, 

τόν δ᾽ “Εχτωρ ἀγόρευε διίφιλος" ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ δ᾽ “Ἔχτωρ ἀγός φιλος ρα χεις 

ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεχάπηχυ" πάροιϑε δὲ λάμπετο δουρὸ 7 χα 2 υ λοίοτ οῦ οι μὰς 1 90 ς 
495 αἰχμὴ χαλχείη, περὶ δὲ χρύσεος ϑέε πόρχης" 

τῷ ὅ γ᾽ ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα" 

»»κέχλυτέ μευ, Τρῶες χαὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίχουροι. 
- τὶ ’ τ ἢ 2 ΒῚ ,ὕὔ Ν , 9 Ἅ' γῦν ἐφάμην νῆάς τ᾽ ὀλέσας χαὶ πάντας ᾿Αχαιοὺς 

ὃιτνν ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν" 

ὅ00 ἀλλὰ πρὶν κνέφας ἤλϑε, τὸ νῦν ἐσάωσε μάλιστα 

᾿“ργείους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης τ τ Ξ τ ᾿Ξ ΟἿ 1: 
γῚ4 9 5 - ᾿ , . ΄, 
ἀλλ᾽ ἡ τοι γῦν μὲν πειϑώμεθϑα νυχτὶ μελαίνῃ 

ὶ 7] ΩΞ 2 ὴ ΄ὔ οΣ ᾿Ὶ , [6, 

δόρπα ΤΣ ἐφοπλισόμεσϑα" ἀτὰρ χαλλίτριχας ἵππους 
ἧ,.3 2 ς ἋΣ ΒῚ ,ὔ ΝΥ ὶ ,ὔ 2 2 ϑὶ ὶ 7 λύσαϑ᾽ ὑπὲξ ὀχέων, παρὰ δέ σφισι βάλλετ᾽ ἐδωδήν. 

ἐχ πόλιος δ᾽ ἄξεσϑε βόας χαὶ ἴφια μῆλα σι Φ οι 

χαρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζεσϑε 
σῖτόν τ᾽ ἐκ μεγάρων, ἔτι δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσϑε, 

ὥς χεν παννύχιοι μέσφ᾽ ἠόος ἠριγεγείης 

χαίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵχῃ, 

510 μή πως χαὶ διὰ νύκτα χάρη κομάοντες ᾿Αχαιοὶ 

00 ἄξεσϑε] ττι5 οοῦθχ οἴπὴ ΑΥὙἸΒίδΙΌΠο, ἄξατε 11π|8, ἄξασϑε 

Ῥ6Παι; οὗ, Θ 548. ὅ08 ἠόος] ἠοῦς 1101]. 510 χομάοντες] χο- 

μιόωντες 110 Υ]. 
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φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ᾿ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. ΝΗΙ 
. ᾿ Ὲ ὶ, “ 2 - «! μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕχηλοι, 

ἀλλ ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴχοϑι πέσσῃ, 
, ᾽ν ) ὦ »}} ΒΡ " ε ὔ βλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντι 

γηὸς ἐπιϑρῴσχων, ἵνα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος Οι "»- Οι 

Τρωσὶν ἔφ᾽ ἱπποδόμοισι φέρειν πολύδακρυν ᾽ἥρηα. 
, Ἔν δι. »ὕ Δ . ἡ 3 χήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ διίφιλοι ἀγγελλόντων 

-“ Δ Ω.. 4 δι ’ » , γ 

παῖδας πρωϑήβας πολιοχροτάφους τε γέροντας 

λέξασϑαι περὶ ἄστυ ϑεοδιιήτων ἐπὶ πύργων" 

οι τΘ ςφ ϑηλύτεραι δὲ γυναῖχες ἐνὶ μεγάροισιν ἑκάστη 

σῦρ μέγα χαιόντων" φυλαχὴ δέ τις ἔμσεδος ἔστω, 

μὴ λόχος εἰσέλϑησι πόλιν λαῶν ἀπεόντωγ. 

ὧδ᾽ ἔστω, Τρῶες μεγαλήτορες, ὡς ἀγορεύω. 

μῦϑος δ᾽, ὃς μὲν νῦν ὑγιής, εἰρημένος ἔστω" 

τὸν δ᾽ ἠοῦς Τρώεσσι μέϑ᾽ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. σι τῷ οι 

εὔχομαι ἐλπόμενος Ζ4΄ιί τ᾽ ἄλλοισίν τε ϑεοῖσιν 

ἐξελάειν ἐνϑένδε κύνας χηρεσσιφορήτους 

[οὺς χῆρες φορέουσι μελαινάων ἐπὶ νηῶν]. 
5η).2.2 Ὁ : ἄγετη ΘΕΟῚ χ ἐ ς , 2) ΓΙ͂Ξ5 
αλλ ἡ τοι ἐπὶ νυχτὶ φυλάξομεν ἡμξας αὑτούς 

σιρωὶ δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 580 

γηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἤρηα. 

εἴσομαι, ἤ κέ μὴ ὃ Τυδείδης κρατερὸς Διομήδης 

5930 εἴχομαι ἐλττόμενος] Π1ΌΡῚ [66 ΟἸΏΠ65 οἴη ΑΥβίανοο, ἔλητο- 
μαι εὐχόμενος τππ85 απ Ζοποάοίο. ΠΙᾺ ρυἈθίουθηάιπη 6586. ἀθοιΐ 

Ποριηθι Ζθη. 091 5856. 6621 ἐξελάει»)] ἐξελάαν 1101]. 598] οχηΐ- 

βθιαΐ Ζθηοαοίιβ, ΒΡ πὴ ἱπαϊοαν ΑΥΙΒέ ΡΟ 5. 592 --- ὅ41] ΠΟΙ 

γΘΡΒση ῬΔΡ ἴθ πηι Ἰη ΘΟ] ἴδηι 6556 υϑίθυ 5. ΟΡ ἈΙΏΤ Δ ΟἹ δὲ ΤΘΟΘΏ ΓΟ 5 Θ0- 

βθη πιηΐ, 46 τηοο ΤΠ θ ΡΟ] αἰἸ 015 ἀπ αΐπν ; ν. Νά κ ΒΡῈ. 22. ». 806 βᾳ. 

οἰ [λιν οι ΑἨΤ. 1 296 54. 082 εἴσομαι, ἢ] εἴσομαι, εἴ (αἴ Ῥεῖ) ΠΥ]. 
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204 Θ: Κόλος μάχη 

Ἀ - ᾿Ὶ “" ὡς ’, »ἵἷὕ 2 Ν δὶ πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἤ κεν ἐγὼ τὸν 

χαλχῷ δῃώσας ἔναρα βροτόεντα φέρωμαι. 
᾿ «“ » . δ , Ὁ ΡΦΕΙΘΩΖΆ 2 αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ᾽ ἐμὸν ἔγχος 

,ὔ 2 ΚΝ, Ἔ 23η.52 Ξῷ ᾽ὔ 5 7, μείνῃ ἐπερχόμενον" ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισιν, ὀίω, 
’ τὶ Ψ ,ὔ ἊΣ ὭΣ ΟΣ 5] ἢ ς »“ χείσεται οὐτηϑείς, πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι, 

ΒΚ υἶ, 3. ’ὔ 2 ΒΡ 2 Ν ΕΝ Ἂ, ει ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον. εἰ γὰρ ἐγὼν ὡς 

εἴην ἀϑάνατος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα, 

τιοίμην δ᾽ ὡς τίετ᾽ ᾿“ϑηναίη καὶ ᾿Ζ“πόλλων, 
Ὁ - ς ,ὕ "δ τ 7, 3 .“"» {{ ὡς νῦν ἡμέρη ἦϊδε χαχὸν φέρει ᾿“ργεΐοισιν. 

ὡς “Ἕχτωρ ἀγόρευ", ἔπι δὲ Τρῶες κελάδησαν. 
[4] ΝΣ ΕΡ }Ὶ ὴ“-» ς δ - «ς [4 

οἱ δ᾽ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας, 

δῆσαν δ᾽ ἱμάντεσσι παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕχαστος" 

ἐχ πόλιος δ᾽ ἄξοντο βόας χαὶ ἴφια μῆλα 

χαρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζοντο 

σῖτόν τ᾽ ἐκ μεγάρων, ἔπι δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο, 

[ἔρδον δ᾽ ἀϑανάτοισι τεληέσσας ἑχκατόμβαςο!]. 

χνίσην δ᾽ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω 
ς«ἂ “« -Ὁ 2 »ὕ Ν ,ὕ 

[ἡδεῖαν, τῆς δ᾽ οὔ τι ϑεοὶ μάχαρες δατέοντο 

οὐδ᾽ ἔϑελον" μάλα γάρ σφιν ἀπήχϑετο ἤϊλιος ἱρὴ 

καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο]. 

οἱ δὲ μέγα φρονέοντες ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας 

ἥατο παννύχιοι, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν οὐρανῷ ἄστρο γὴν ἀμφὶ σελήνην ς ὑρανῷ ἄστρα φαειγὴν ἀμφὶ σελήνη 

98 ἐς αὔριον] ἐς οὐρανόν οοπϊδοῖί ΝΑποΚ 1. 1. ὅ89 ἀγήραος] 

Ῥάποὶ ἴῃ οἷβ (1), ἀγήρως γϑ Πα οὐ ΑΥΙ βία ΡΟ Πο. 545 ἄξοντο] ΑὐἹ- 

Βίδι ΟΠ πι5, ἄξαντο 1100]; οἵ. Θ δο0ῦ. 548. δ0---ὅ52] οπἰπηΐ 110}, 

ΔΘ ῬΑ 65 (1 111} ὁχ Ῥ]δίοη. ΑἸοΙΌ. ΠΡ. 149 2. 04 ἥατο) εἵ- 

ατο (εἴατο πιιιι8) 110}. 
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᾿ ἄν: ὦ , .«“ ΟῚ]: , ᾽ ᾿, " 
φαίνετ᾽ ἀριπρεπέα, ὅτε τ᾽ ἔπλετο νήνεμος αἰϑήρ, ΠῚ 

ἔχ τ᾿ ἔφανεν πᾶσαι σχοπιαὶ καὶ πρώονες ἄχροι 
γ᾿ 4 Ε ) ,ς Ὁ ς ᾿: »ἤὔ ) , 

χαὶ νάπαι" οὐρανόϑεν δὲ ὑπερράγη ἄσπετος αἰϑήρ, 

πάντα δὲ εἴδεται ἄστρα, γέγηϑε δέ τε φρένα ποιμήν" 

τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ξάνϑοιο δοάων δθὺ 
Τρώων καιόντων πυρὰ φαίνετο ᾿Ϊλιόϑι πρό. 

,ὔ 2 ὯΝ... οῚ , Ν , Ν Ὶ ς ’, χίλι ἄρ᾽ ἐν πεδίῳ πυρὰ χαίετο, πὰρ δὲ ἑχάστῳ 

ἥατο πεντήκοντα σέλαι πυρὸς αἰϑομένοιο. 
.᾿ Ἁ -" Ἁ 2 ’ κἰ 2 ;; ὕιποι δὲ κρῖ λευχὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας 

ἑσταότες παρ ᾿ὄχεσφιν ἐύϑρονον ᾿Πόα μίμνον. δθὅ 

ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 
ΓΒΕ ΣΈ ΠΡΟΣ ἈΧΤΥΖΕΖ. Ζ177ΤᾺ]. 

“Ὡς οἱ μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον" αὐτὰρ “ΑΙχαιοὺς ΤΣ 

ϑεσπεσίη ἔχε φύζα, φόβου χρυόεντος ἑταίρη, 

πένϑει δ᾽ ἀτλήτῳ βεβολήατο πάντες ἄριστοι. 
« 2 » Ψ ’ὔ ἣν ’, 2 ΄ ὡς δ᾽ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχϑυόεντα, 

βορρῆς καὶ ζέφυρος, τώ τε Θρήχκηϑεν ἄητον, ὄ 

ἐλϑόντ᾽ ἐξαπίνης" ἄμυδις δέ τε χῦμα κελαινὸν 

χορϑύεται, πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦκος ἔχευεν" 

δῦ τ. δ08] οἸμηβοιρ δύ Ζθποάοίιβ, ΒΡΕΌΊΟΒ πο θα ΑὙἸΒΙΟΡ μὰ Π65 οἱ 

Αὐ βίαγοιπιβ. Οὗ, ΠῚ 999 56. δῦ8 δὲ] δ᾽ ἄρ᾽ Ἰἰρυῖ; ν. ρνδοῖ. 8. 4,1, 1. 
589 δὲ εἴδεται] ται5. οοδχ οἴπὶ Αὐϊβίανοιο, δέ τ᾽ εἴδεται οοἰοι!. 

508 ἥατο] εἵατο (εἴατο τιπιι8ὺ 1Π0ν]. δ00 ᾿Ηόαὶ ἠῶ (ἠὼ 10) ΠΡ ν]. 

ὅ βορρῆς] βορέης Τ1ῸΡῚ Ρ] αν πα οὐ ορίϊπηϊ, βορέας το]απ!; βορρῆς 

Ῥοβίπ!αν! ὅδοηβ, 106. αἸρ ιηπ]0 δἰπβα 6. πὶ ἀρπα ἩΟμι. (ΒΘΓΟ] ΙΗ 1856) 

ν. 89, βου ϊρβϑιπιπί ὈΙπᾶον, Νάποῖς, Ομνδί. Οὗ, Ψ 195. 1 ἔχευεν) 
Ῥατιοὶ ἴῃ οἷβ Α δὲ ΑἸηθγοβίδητιβ, ἔχδυαν οοἰοιΐ. 
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200 1: Πρεσβεία πρὸς :,4χιλλέα. 

εἰ 

ὡς ἐδαΐζετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ᾿Αχαιῶν. 
2 ἢ. 1} 2, “. Ἢ , Ω , πτ 

᾿τρεΐδης δ᾽ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος ἦτορ 

φοίτα χηρύχεσσι λιγυφϑόγγοισι χελεύων 
, 2 Β Α , ΡΣ .! 

χλήδην εἰς ἀγορὴν χικλησχέμεν ἄνδρα ἕχαστον, 

μὴ δὲ βοᾶν: αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πογεῖτο. 

ἵζον δ᾽ εἰν ἀγορῇ τετιηότες" ἂν δ᾽ ᾿“γαμέμνων 

ἵστατο δάχρυ χέων ὥς τε χρήνη μελάνυδρος, 

ἥ τὲ χατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δγοφερὸν χέει ὕδωρ" 

ὡς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε ᾿“ργεΐοισι μετηύδα" 

ὃ φίλοι, ᾿“ργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες »»ὦ φίλοι, “4297 ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
’ , ᾿Ξ ΕΣ », : ὙΕ, , Ζεύς με μέγας Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ 

σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο χαὶ χατένευσεν 

Ἴλιον ἐχπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσϑαι, 

γῦν δὲ χακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, χαί με χελεύει 

δυσχλέα ΄ργος ἱχέσϑαι, ἐπεὶ πολὺν ὥλεσα λαόν. 

οὕτω που 4]ιὶ μέλλει ὑπερμενέι φίλον εἶναι, 

ὃς δὴ πολλάων πολίων χατέλυσε χάρηγα 
δ ἘΡ Α ’ - - ᾿Ὶ  ὰ 2 Ἀ , ἠδ᾽ ἔτι χαὶ λύσει" τοῦ γὰρ χράτος ἐστὶ μέγιστον. 

ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽, ὡς ἂν ἐχὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες" 

φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν" 
9 - Ν 2 , ς , ϑ , {{ 

οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 

ὡς ἔφαϑ'᾽ οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀχὴν ἐγένοντο σιωπῇ, 

δὴν δ᾽ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες ᾿Αχαιῶν. 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 

11 χιχλησχέμεν) χιχλήσχειν ἸΌΥ]. 12 μὴ δὲ! ΟἿ) 41}, μηδὲ 
ΡΟ απ. 18 μέγας] ΑΥΙΒίΆΓΟΙπι5, μέγα ΠΥΡῚ ἔθ ὁππμθ5 οππῃ Ζεποοίο; 
τ Π, ἘΜΠΠῸ 19 τότε] Ῥϑιποὶ οὐπὰ ΑΥΙ βίαι μο, σερὶν ΠἸΌΡῚ τηϑ] ον θβ; οἵ. 

ΒΞ. 28--- 258] ἀδιηπαθδηΐ οΟ]]415 Β 110 564. ΑΥΒΕΟΡΠΔη65. δέ 

ΑὙἸΒΙΔΡΟ 5, ΠΟ ΒΟ βου δὲ ΖΘ οἴπι8. 80 ἄνεῳ] ἄνξω Δ11: ν. Β 828. 



«Τιταί-: 1 901 

3 σ ᾿" “ ,ὔ 3 Δι ͵7 »»Ιτρεΐδη, σοὶ πρῶτα μαχέσσομαι ἀφραδέοντι, 

ἣ ϑέμις ἐστίν, ἄναξ, ἀγορῇ" σὺ δὲ μή τι χολωϑῇς. 
Ρ] Ἁ ,ὔ -"» πὸ ,ὔ ) - ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀγείδισας ἐν Δαναοῖσιν 

φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα" ταῦτα δὲ πάντα 

ἴσασ᾽ ᾿Αργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 

σοὶ δὲ διάνδιχα δῶχε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω" 

σχήπτρῳ μέν τοι δῶχε τετιμῆσϑαι περὶ πάντων, 
Β] ᾿ 2 »ὕ “" [σὲ ’ 2 Ἁ , 

ἀλχὴν δ᾽ οὔ τοι δῶκεν, ὅ᾽ τὲ κράτος ἐστὶ μέγιστον. 
ον .«“ ’ 2. τ 2 - 

δαιμόνι᾽, οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας ᾿“χαιῶν 

ἀπτολέμους τ᾽ ἔμεναι χαὶ ἀνάλκιδας, ὡς ἀγορεύεις; 

εἰ δὲ σοὶ αὐτῷ ϑυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσϑαι, 

ἔρχεο" πάρ τοι ὅδός, νῆες δέ τοι ἄγχι ϑαλάσσης 

ἑστᾶσ᾽, αἵ τοι ἕποντο Μ|υχήνηϑεν μάλα πολλαί. 

ἀλλ᾽ ἄλλοι μενέουσι χάρη χομάοντες ᾿αχαιοί, 

εἰς ὅ χέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ χαὶ αὐτοί --- 

φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν" 

γῶι δ᾽, ἐγὼ ΣΞϑένελός τε, μαχεσσόμεϑ᾽, εἰς ὅ χε τέκμωρ 
5 7ὴ} « Ὲ ν . - γη. 7 ἐ 
]λίου εὕρωμεν" σὺν γὰρ ϑεῷ εἰλήλουθμεν. 

« "ὕ, 3 [Ὁ ΣΡ Κρ δὰ , ΣΕ ν᾽ 2 - 
ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες ᾿“χαιῶν 

μῦϑον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 
-“" 2 ) “ ’, ξ, ’ ΤΕ - τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετεφώγνεεν ἱππότα Νέστωρ 

» Τυδεΐδη, πέρι μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερός ἔσσι, 

χαὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἕπλευ ἄριστος. 

οὔ τίς τοι τὸν μὖϑον ὀνόσσεται, ὕσσοι ᾿ἡχαιοί, 

82 μαχέσσομαι] μαχήσομαι, Ἰ10ν]. 42 δὲ σοὶ] δέ τοι (τι ἀτιο) 

1|ο νυ}. οοτοχιῦ ΒΟΥ: ν. ΗΒΙ. 1 84. οἱ οἵ. 1. 249. 44] ἀδιηπαθαΐ 

ΑΥΙΒί ΡΟ ΠΒ. 4 χομάοντες] χομόωντες 1101}. 48 μαχεσσόμεϑ᾽ 

μαχησόμιεϑ'᾽ ον]. 

ΙΧ 

40 

σι οι 
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208 1: Πρεσβεία πρὸς “4χιλλέα. 

5 ὅς δα ᾽ 2 ,ὔ 5 2. ᾿ 2 “ [4 ,ὔ 

οὐδὲ πάλιν ἐρέει" ἀτὰρ οὐ τέλος ἵχεο μύϑων. 

ἢ μὴν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε χαὶ πάις εἴης 

ὁπλότατος γενεῆφιν" ὀτὰρ πεπνυμένα βάζεις 

[“ργεΐων βασιλῆας, ἐπεὶ χατὰ μοῖραν ἔξειπεε!. οΟγ νῆας, 82 “ ΟΌΥ ( σίξς ]. 

ἀλλ᾿ ἄγ᾽ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι, 
2 , " ᾿, αν, 7) Δ) ,, ψ 

ἐξείπω χαὶ πάντα διίξομαι" οὐδέ χέ τίς μοι 

μὖϑον ἀτιμήσει, οὐδὲ χρείων ᾿“γαμέμνων. 

[ἀφρήτωρ ἀϑέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐχεῖγνος, 

ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίοο χρυόεντος.] 
2 ΕΣ - ᾿ , τ ᾽ὔ 
ἀλλ᾽ ἡ τοι νῦν μὲν πειϑώμεϑα νυχτεὶ μελαίνῃ 
7 ΩΣ ΄ - Ἀν ας δόρπα τ᾽ ἐφοπλισόμεσϑα" φυλακτῆρες δὲ ἕχαστοι 

4 Ἃ , 2 Ἀ ἐ, 2, ’ λεξάσϑων παρὰ τάφρον ὀρυχτὴν τείχεος ἔχτός. 

χούροισιν μὲν ταῦτ᾽ ἐπιτέλλομαι" αὐτὰρ ἕπειτα, 
2 ." ᾿Ὶ Ἀ "7 Ξ Ἁ Α ’ὔ ΄ 2 Ν ᾿Ατρεΐδη, σὺ μὲν ἄρχε: σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι 

δαίνυ δαῖτα γέρουσιν" ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές. 

πλεῖαί τοι οἴνου χλισίαι, τὸν νῆες ““χαιῶν 

ἡμάτιαι Θρήκηϑεν ἐπ᾽ εὐρέα πόντον ἄγουσιν" 

πᾶσά τοι ἔσϑ'᾽ ὑποδεξίη, πολέσιν δὲ ἀνάσσεις. 
-“ ΨῚ Β] ,ὔ -“ ,ὔ .; 2 “ πολλῶν δ᾽ ἀγρομένων τῷ πείσεαι, ὅς κεν ἀρίστην 
Ν ’ὔ 5 ’ ὶχ Ν Ψ 2 Ἁ βουλὴν βουλεύσῃ" μάλα δὲ χρεὼ πάντας ᾿Αχαιοὺς 

ἐσϑλῆς χαὶ πυχινῆς, ὅτι δήιοι ἐγγύϑι νηῶν 

καίουσιν πυρὰ πολλά" τίς ἂν τάδε γηϑήσειεν; 

γὺξ δ᾽ ἥδ᾽ ἠὲ διαρραίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει."" 

9] ἀδιηηανι ΗΠ Θυ 6. 08. 04] ἀδιμηαν ΕὙΙΘαΙ Θά ἈΠ]. 

Ηοιη. Ρ. 410 56. 04 ἐπιδημίοο χρυόεντος] ἐπτιδημίου ὀχρυόεντος 

(ὀχριόεντος Ῥᾶποῖ) ΠΡΡῚ; ν᾿ ρυδϑῖ. 8. 8, 16. τ8 πολέσιν δὲ ἀνάσσεις 

πολέσιν γὰρ ἀνάσσεις ΑΥϊδίλγοΙ 5, στολέεσσι. δ᾽ ἀνάσσεις Ἰἰονὶ, σοΥΓοχὶ 

Ἠοῆηηδηη Οπδθβίϊοη. Ηοιη. Τ| Ρ. 88. 



ΑΙιταί: 1 909 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν χλύον ἠδ᾽ ἐπίϑοντο. ΤΧ 

ἐκ δὲ φυλαχτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο 80 

ἀμφί τὲ Νεστορίδην Θρασυμήδεα ποιμένα λαῶν 

ἠδ᾽ ἀμφ᾽ ᾿ἀσχάλαφον χαὶ ᾿]άλμενον υἷας Ἴἥρηος 
γ , ἢ , 2 -"ὕ , ὩΣ 
ἀμφί τὸ Μηριόνην ᾿““φαρῆά τε 4ηίπυρόν τε 

ἠδ᾽ ἀμφὶ Κρείοντος ὑὸν “υχομήδεα δῖον. 
ἕπτ᾽ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάχων, ἑχατὸν δὲ ἑχάστῳ 8ῦ 

- « - νι ΒΡ ᾿ » χοῦροι ἅμα στεῖχον δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες. 

χὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἵζον ἰόντες" 

ἔνϑα δὲ πῦρ χήαντο, τίϑεντο δὲ δόρπα ἕχαστοι. 
2 σι κ , : , Ψ 2 - ᾿“τρεΐδης δὲ γέροντας ἀολλέας ἦγεν ᾿χαιῶν 

ἐς χλισίην, παρὰ δέ σφι τίϑει μενοεικέα δαῖτα; 90 
«! να τ ΡῚ ,ὔ ἜΝ » ’ὔ - Ρ οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαϑ᾽ ἑτοῖμα προχείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

2 Ἁ Ρ) ν ’ ᾿" 2 δὶ ᾽ὔ 2 2ὕ᾿ «, αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος χαὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

τοῖς ὃ γέρων πάμπρωτος ὑφαινέμεν ἤρχετο μῆτιν 
τ, ὥς ἡ ᾿" Ζ ἾΡΕΥ, ΄ὔ χῆς 

Νέστωρ, οὗ χαὶ πρόσϑεν ἀρίστη φαίνετο βουλή 

ὃ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπενγ" οὔ 
κι ."» 2, ,ἷ] Ξ ᾿] ὶὶ "» 2 , »,ΑἹτρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γάμεμνον, 

ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ᾽ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν 

λαῶν ἐσσι ἄναξ καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξεν 

σχῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ ϑέμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύῃσϑα. 

τῷ σὲ χρὴ πέρι μὲν φάσϑαι ἔπος ἠδ᾽ ἐπακοῦσαι, 100 
- ΨῚ ᾿ )7)5 σρ' »ὔ ἢ - Ἔ 

κρηῆναι δὲ χαὶ ἄλλῳ, ὅτ᾽ ἄν τινα ϑυμὸς ἀνώγῃ 
ΞῚ -" 2 2 ’ὔ , λιν ἢ . »ἵ εἰπεῖν εἰς ἀγαϑόν" σέο δ᾽ ἕξεται, ὅττι χεν ἄρχῃ. 

84. ὑὸν] υἱὸν ον]; ν. ρυδϑέ, Π. 8 8. 88. χήαντο] χείαντο 
Ῥ]ΙΘυΊ ατι6. Ἐξχαστοι] ἕχαστος Ἰἰθνῖ; οἵ, βαρνα 66 εὐ ἱῦ δῦ. Η 100. 

89. ἀολλέας] Ἰἰθν], ἀριστέας ΑΥἸδία ΡΟ]. 98 ὑφαινέμεν] ὑφαί-- 

νειν 110 11. 

Ἡοιποτὶ 1Ἰἴ85. 70]. 1. 14 



210 1: Πρεσβεία πρὸς "4Ιχιλλέα. 

ΙΧ αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοχεῖ εἶναι ἄριστα. 
Ὶ Ἷ ’, 2, ΞΣ ’ὔ, -“ , 

οὐ γάρ τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε γοήσει, 
τς υ Ν , 7 ΝΝ , ὙΠ Οὗ ᾿ - 

τοῦ οἷον ἐγὼ νοέω ἠμὲν πάλαι ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν, 
25: ,»ἷὕ - «; ὶ Ψ » ’ 

ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε, διογενές, Βρισηίδα κούρην 

χωομένου ᾿ἄχιλῆος ἔβης χλισίηϑεν ἀπούρας 
"ὕὔ 2 «ς , ’ "" ,ὔ , ΒῚ , 

οὔ τι χαϑ' ἡμέτερόν γε νόον. μάλα γάρ τοι ἐγώ γε 

πόλλ᾽ ἀπεμυϑεόμην" σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι ϑυμῷ ἢ ἢ Ὁχὰ δι ἐπ 4 δ , 

10 εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀϑάνατοί περ ἔτισαν, 
5] ’, ᾽ ς δὴ Ν 2 ᾿ ΡΣ 2 7 ον - 

ἠτίμησας" ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
ἐν σους 2 «! , ᾿] , 

φραζώμεσϑ'᾽, ὥς χέν μιν ἀρεσσάμεγοι πεπίϑωμεν 

δώροισίν τ᾽ ἀγαγνοῖσιν ἕπεσσί τε μειλιχίοισιν."" 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων" 

5 ,ὦ γέρον, οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας" 11ὅ ,,ΘΟ γέρον, οὐ ιτψὲ ς ἑὰς ὩΣ 'ξξὰας 
Ψ , 5. Ἀ19 5] ἈΝ 2 , 2 ,ὔ - 

ἀασάμην, οὐδ᾽ αὐτὸς ἀναίνομαι. ἀντί νυ πολλῶν 
» ΒΝ] 3. ’ [σ 4 Ἁ - ’, Μ᾿ 

λαῶν ἔστιν ἀνήρ, ὃν τὲ Ζεὺς χῆρι φιλήσῃ 

ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν ᾿Αχαιῶν. 
2 2 2 3 5. ,ὔ ν , ,ὔ 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιϑήσας, 

120 ὃψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ᾽ ἀπερείσι: ἄποινα. 
ς “" 1} 2 ,ὔ Ν -" 2 ΒΡ] ’, Ξ 

ὑμῖν δ᾽ ἐν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ᾽ ὀνομήνω 
[4 ϑ ψὦ , 7, ὶ ὶ 7 Δ » ’ ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 

αἴϑωνας δὲ λέβητας ἐείχοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους 
Χ Ρ ΄ [4] ᾿Ξ ΕΝ " » τ πηγοὺς ἀϑλοφόρους, οἱ ἀέϑλια ποσσὶν ἄροντο" --- 

195 οὔ ; ᾿ ἡλη »ὕ νος Ἐν τ σσ. πν 
58 οὔ χεν ἀλήιος εἴη ἀνήρ, ᾧ τόσσα γένοιτο, 

οὐδέ κεν ἀχτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο, 

104 ἄλλος] ρΙουίαιθ; ἄλλον ρϑποὶ ἴῃ οἷβ (, δὲ δαβουιρίπμῃ ἴῃ ἁ. 

101 χωομένου] Π1ν], χωόμενος ΒΕΚΚου 1, Βαθιπη]θῖη, ΠρηΐζΖοι", ΕΔ ΘβΙ- 

ΒΎΔΗΚΘ. 112 πεχυίϑωμεν) 1) οπὶ Αὐβίδυοιο, στεστίϑοιμεν οοίουϊ (ω 

ΒῈΡ1 8. ΒΟΙΙΡ΄Ο ἴῃ ΑΔ). 



.«Διταί: 1 “1 

ὅσσα μοι ἠγείχαντο ἀέϑλια μώνυχες ἵπποι. --- 

δώσω δ᾽ ἑπτὰ γυναῖχας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας 

“εσβίδας, ἅς, ὅτε “έσβον ἐυχτιμένην ἕλεν αὐτός, 
2 ’ὔ «' , 2 ᾽, -“ - 

ἐξελόμην, αἱ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναιχῶν. 

τὰς μέν οἱ δώσω, μέτα δ᾽ ἔσσεται, ἣν τότ᾽ ἀπηύρωγν, 
,ὔ “ - »,ὔ ΜῚ , «; Ρ] -“ 

χούρη Βρισῆος" ἔπι δὲ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι 

μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 

ἣ ϑέμις ἀνθρώπων πέλει, ἀνδρῶν ἠδὲ γυναιχῶν. 

ταῦτα μὲν αὐτίχα πάντα παρέσσεται" εἰ δέ χεν αὖτε 

ἄστυ μέγα Πριάμοιο ϑεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι, 

γῆα ἅλις χρυσοῦ χαὶ χαλχοῦ νηησάσϑω, 

εἰσελϑὼν ὅτε χεν δατεώμεϑα ληίδ᾽ ᾿Αχαιοί: 

Τρωιάδας δὲ γυναῖχας ἐείχοσιν αὐτὸς ἑλέσϑω, 

αἵ χε μετ᾽ ᾿4ργεΐην ᾿Ελένην χάλλισται ἔωσιν. 
᾿ , ., ς , ΞΡ ΄ 5 2 , 

εἰ δέ χεν Ἵργος ἱκοίμεϑ᾽ ᾿Αχαιικόν, οὖϑαρ ἀρούρης, 

γαμβρός χέν μοι ἔοι" τίσω δέ μιν ἴσον ᾿ρέστῃ, 
. ’ὔ Ἅ ,ὔ » - 

ὃς μοι τηλύγετος τρέφεται ϑαλίῃ ἔνι πολλῇ. 

τρεῖς δέ μοι εἰσὶ ϑύγατρες ἐνὲ μεγάρῳ ἐυπήχτῳ πεν ἐρολρνς “7: ἵπτῷ, 
Χρυσόϑεμις χαὶ “Ἰαοδίκη χαὶ ᾿Ιφιάνασσα" 

τάων ἧϊν χ᾽ ἐϑέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσϑω 

πρὸς οἶχον ΠΠηλῆος" ἐγὼ δ᾽ ἔπι μείλια δώσω 

πολλὰ μάλ᾽, ὅσσ᾽ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωχε ϑυγατρί. 

ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίεϑρα, 

128 ἔργα ἰδυίας] ἔργ᾽ (ἔργα ἀπο) εἰδυίας 110 ν]. 181 54. γνη- 
ησάσϑω, εἰσελϑὼν ὅδτεὶ ἴϊὰ αἰδΕπρτιθη πιπ οθθ6 ἀοοις ΒΟΚΊτον ΠῚ. 

ΠΟ ἽΝ. 146 ἀνάεδνον] 1ἰῦιῖ; ἀνέξεδνον ΒΘΗ ]Θἴπτη βθοιίι5. βου ρ51 

ΒΕΚΚοΡ 2, {Ππᾷ ἀοίθη αἰ} ὙΥ̓ΔΟΙΚο ΠᾺΡ]; ν. Ε 899, 141 ἔπι μείλια) 

ἐπὶ μείλια ΑἸοχῖο οὐ ΑΡο ]Ποάουιβ, ἐπι μείλεα ἸΌΡῚ οἴ ΑὙἸβίαρο ο (50}0]. 

ΑΥ; {Ππᾷ᾿ Ῥυ πηι τϑοθρὶέ θυ 6. 

14 

1390 

140 



212 ΠῚ: Πρεσβεία πρὸς ᾿4χιλλέα. 

ΙΧ Καρδαμύλην ᾿Ενόπην τε καὶ “Ιρὴν ποιήεσσαν 

τι «Ῥηράς τε ζαϑέας ἠδ᾽ ᾿ἄνϑειαν βαϑύλειμον 

χαλήν τ᾽ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. 

πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἅλός, νέαται Πύλου ἡμαϑύόεντος" 

ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηγες πολυβοῦται, 
ιδδ οἵ χέ ἕ δωτίνῃσι ϑεὸν ὡς τιμήσουσιν 

χαί οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι ϑέμιστας. 
-» , ,ὔ ς ,ὔ ὔ ΄ 

ταῦτά χέ οἱ τελέσαιμι μεταλλήξαντι χόλοιο. 

δμηϑήτω --- ᾿Αίδης τοι ἀμείλιχος ἠδ᾽ ἀδάμαστος" 

τοὔνεχα χαί τε βροτοῖσι ϑεῶν ἔχϑιστος ἁπάντων --- 

100. χαί μοι ὑποστήτω, ὅσσον βασιλεύτερός εἶμει 
5» δ9 (ἡ - Ἔ ΄ὔ ᾿ Ὰ ΟΥ̓ ζώ ἡδ᾽ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι. 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα 1 Ἑρήγιος ἱππότα Νέστωρ" 
Β] .» ὶ Ε  λ "ὕἷ] ἰῷ 2 δὶ - 2 , 

»]τρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿γάμεμνον, 

δῶρα μὲν οὐκέτ᾽ ὀνοστὰ διδοῖς ᾿Αχιλῆι ἄνακτι" 

105 ἀλλ᾽ ἃ) χλητοὺς ὀτρύγομεν, οἱ χε τάχισ ὅ ἀλλ᾽ ἄγετε, κλητοὺς ὀτρύνομεν, (ὃ τάχιστα 

ἔλϑωσ᾽ ἐς χλισίην Π]ηληιάδεω ᾿Αχιλῆος. 

εἰ δ᾽ ἄγε, τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι" οἱ δὲ πιϑέσθϑων. 
- Χ Ὡ δ ς , «Ῥοῖνιξ μὲν πρώτιστα ὁδιίφιλος ἡγησάσϑω, 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴας τε μέγας καὶ δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

ιτὸ χηρύχων δ᾽ ᾿Οδίος τε χαὶ Εὐρυβάτης ἅμ᾽ ἑπέσϑων. 

φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ εὐφημῆσαί τε κέλεσϑε, 

ὄφρα 4ιὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεϑ'᾽, αἵ χ᾽ ἐλεήσῃ.“ 
ὡς φάτο; τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦϑον ἔειπεν. 

αὐτίχα χήρυχες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν, 

184 πολύρρηνες] 1001, “τολύρηνες ΑΥΙδίανοΙπι5; οὗ, 7290. Καὶ 210. 

λ 351 οἱ ρνϑϑῇ. 1]. 8 8 58. ν. ῥαίω. 1601 ἐγὼ] ΑΔ) 4111 ὁπ Αὐβίαιομο, 

ἐγὼν Ῥϑιοὶ ἴῃ οἷ5 Οἱ; οὗ, ρυδϑῖ, Π. 8 8. 



“Ανταῖ 1 913 

χοῦροι δὲ χρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 

γώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ᾽ ἕπιόν ὃϑ᾽ ὅσον ἤϑελε ϑυμός, 

ὡρμῶντ᾽ ἐκ κλισίης ᾿“γαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο. 

τοῖσι δὲ πόλλ᾽ ἐπέτελλε 1 Ἐρήγιος ἱππότα Νέστωρ 

δενδίλλων ἐς ἕχαστον, ᾿Οδυσσῆι δὲ μάλιστα, 
- «ς ,ὔ Ρ ’ ." 

σιξιρᾶν, ὡς πεπίϑοιεν ἀμύμονα 1]ηλεΐϊωνα. 

τὼ δὲ βάτην παρὰ ϑῖνα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης, 

πολλὰ μάλ᾽ εὐχομένω γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ 

ῥηιδίως πεπιϑεῖν μεγάλας φρένας Αἰακίδαο" 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε χλισίας καὶ νῆας ἱκέσϑην. 

τὸν δ᾽ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγ είῃ 
- , »ὕ᾿ ὑπτν ’ ᾿ ΕΥ̓ ΞΕ καλῇ δαιδαλέῃ, ἔπι δ᾽ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν 

τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων πόλιν ᾿ Πετίωνος ὀλέσσας" 

τῇ ὅ γε ϑυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ᾽ ἄρα χλέα ἀνδρῶν. 

Πάτροκλος δέ οἱ οἷος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ 

δέγμενος Αἰακίδην, ὁπότε λήξειεν ἀείδων. 

τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος ᾿Οδυσσεύς, 

στὰν δὲ πρόσϑ'᾽ αὐτοῖο" ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Αχιλλεὺς 

αὐτῇ σὺν φόρμιγγι, λιπὼν ἕδος ἔνϑα ϑάασσεν᾽" 

ὡς δ᾽ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη. 
Ν Ν ’ὔ , ᾽ Ἀὶ 2 ν᾽ 2 ͵ὔ 

τῷ κχαὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠκὺς «Αχιλλεύς" 

»χαίρετον" ἢ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον --- ἢ τι μάλα χρεώ --, 

οἵ μοι σχυζομένῳ περ ᾿Αχαιῶν φίλτατοί ἐστον." 

ὡς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος ᾿Αχιλλεύ τ τ ηῦθ8. ΠΟΟΞΣΘΟΧΟΝ ᾿ χεῦς, 
εἷσεν δ᾽ ἐν χλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισι»" 

ἐν ᾿ ’ ΄ 2 τ ἜΡ 5 
αἶψα δὲ ΠΙ|άτροχλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 

»μείζονα δὴ χρητῆρα, Μενοιτίου υἱέ, καϑίστα, 
ζωρότερον δὲ χέραιε, δέπας δ᾽ ἔντυνον ἑκάστῳ" 
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214 1: Πρεσβεία πρὸς :Αχιλλέα. 

οἱ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάϑρῳ.“ 

ὡς φάτο" Π]|ἀτροχλος δὲ φίλῳ ἐπεπείϑεϑ᾽ ἑταίρῳ. 
. «“ 

αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ, 
Ξτρ δ᾽ ",ὕ ὙΕ: » 9: Α» ») . ΄ ἊΣ ΄ὔ 
ἐλ ἄρα νῶτον ἔϑηχκ᾽ ὄιος καὶ πίονος αἰγός, 

ὶΝ δ ,ὔ ἘΌΝ, -“ ΒῚ -“ 

ἔν δὲ συὸς σιάλοιο δόχιν τεϑαλυῖαν ἀλοιφῇ. 

τῷ δ᾽ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμγνεν δ᾽ ἄρα δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

χαὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε χαὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἕπειρεν, 

πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσόϑεος φώς. 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐχάη καὶ φλὸξ ἐμαράνϑ' 9 ὃ ΩΝ ῆ φλ μαρ Ἴ); 

ἀνϑρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερϑε τάγυσσεγ, 

πάσσε δ᾽ ἁλὸς ϑείοιο, χρατευτάων ἐπαείρας. 
. μι. ΒΡ] ’,ὔ .᾽ 7 ᾿ ᾿] ) -“ "ὕ 

αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ὥπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευεγ, 

ΠΙ|Ὼάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπέγνειμιε τραπέζῃ 
- 2 , ) δ , -" 2 ἐς 

χαλοῖς ἐν χαγέοισιν, ἀτὰρ χρέα νεῖμεν «αἰχιλλεὺς. 

αὐτὸς δ᾽ ἀντίον ἵζεν ᾿Οδυσσῆος ϑείοιο 

τοίχου τοῦ ἑτέροιο, ϑεοῖσι δὲ ϑῦσαι ἀνώγει 

Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον" ὃ δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλε ϑυηλᾶς. 

οἵ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαϑ'᾽ ἑτοῖμα προχείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
2 Ἂν 2 Ἃ Ψ ἣ, Δ ,ὔ 2: ΒΡ [σ͵ 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

γεῦσ᾽ Αἴας «Ῥοίγικι" γόησε δὲ δῖος ᾿Οδυσσεύς, 

πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεκτ᾽ 4χιλῆα" 

»χαῖρ᾽, ᾿Αχιλεῦ: δαιτὸς μὲν ἐίσης οὐκ ἐπιδευεῖς 

ἠμὲν ἐνὶ χλισίῃ ᾿“γαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο 

ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν" πάρα γὰρ μεγοειχέα πολλὰ 
ὶ ,ὔ 2 7 2 5. ὶ Ἂ ΟἿ Ἷ 2 ,ὕἷ͵ ,ὔ 

δαίνυσϑ᾽. ἀλλ᾽ οὐ δαιτὸς ἐπήρατα ἔργα μέμηλεν, 

906 χάββαλεν] ΛΟ 411, κάμβαλεν Ραιοῖ; οἷ, ζ 112. 914 χρα- 

τευτάωυν)] ἰὈν1; χραδευτάων μοβίθ!αί Νάποῖς ΒΡῚ. 80 Ρ. 84. 228 ἐπή- 

ρατα] ξττήρατον 1100], ὁοΡΡαχὶῦ Βοηίον; οἵ. Ε 429. Ζ 289. 



“Διταί: 1 Φ 

ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα, διοτρεφές, εἰσοράογτες 

δείδιμεεν" ἐν δοιῇ δὲ σόας ἔμεν ἢ ἀπολέσϑαι 

γῆας ἐυσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν. 

ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔϑεντο 

Τρῶες ὑπέρϑυμοι τηλεκλειτοί τ᾽ ἐπίχουροι, 

κηάμεγοι πυρὰ πολλὰ χατὰ στρατόν, οὐδ᾽ ἔτι φασὶν 

σχήσεσϑ', ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσέλαι. 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων 

ἀστράπτει. “Ἕχτωρ δὲ μέγα σϑένει βλεμεαίνων 

μαίνεται ἐχπάγλως, πίσυνος Δί, οὐδέ τι τίει 

ἀνέρας οὐδὲ ϑεούς" χρατερὴ δέ ὃ λύσσα δέδυκεν. 

ἀρᾶται δὲ τόχιστα φανήμεναι Ηόα δῖαν" 

στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκοινψέμεν ἄκρα κόρυμβα 

αὐτάς τ᾽ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός, αὐτὰρ ᾿αΑχαιοὺς 

δῃώσειν παρὰ τῇσιν ὀριγομένους ὑπὸ καπνοῦ. 

ταῦτ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς 
ἐχτελέσωσι ϑεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον ἤῃ 

φϑίσθϑαι ἐνὶ Τροίῃ ἑκὰς ΄ἥργεος ἱπποβότοιο. 

ἀλλ᾽ ἄνα, εἰ μέμονάς γε χαὶ ὀψέ περ υἷας ᾿Αχαιῶν 

τειρομένους ἐρύεσϑαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. 

αὐτῷ τοι μετόπισϑ'᾽ ἄχος ἔσσεται, οὐ δέ τι μῆχος 

ῥεχϑέντος καχοῦ ἔστ᾽ ἄχος εὑρέμεν" ἀλλὰ πολὺ πρὶν 

2299 εἰσοράοντες] εἰσορόωντες 1101]. 280 σόας ἕιιεν)] σαωσέ- 
μὲν ΠΡ], οοΥΡοχὶὺ ΒΘΚΙΚου 2, 284 χηάμεγοι] χειάμενοι Ῥ]θυΐατιο. 

340 ᾿Ηόα] ἠῶ 1]. 241 ἀττοχοιμέμεν] ἀττοχόψιειν 1100]. 

248 ὀρινομένους] 1001, ἀτυζομένους αἰνονβᾶπι ΘΟ. ΟΠ ΠΟ αΐ 

ὑπβί 15; οἵ, Θ 188. 240 ἤῃ] εἴη 1ἰὈν], οουγοχὶ α. Ἡθυιπᾶμη: Υ. 

Ρυδϑῖ. Π. 8 9. 249 τοι] 1101], σοὶ ΒΕΚΚου ; ν. ΗΒ]. 1 88 οἱ οἷ, χ 840. 

ΠΟ: 49. οὐ δέ] οὐδέ 1101]. 280 εὑρέμιεν»] εὑρεῖν ΠΥ]. 
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210 1: Πρεσβεία πρὸς “ΑἸ χιλλέα. 

ΙΧ φράζευ, ὅπως 4].αναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἡμαρ. 
ΑΥ̓ , ΞῪ Ν , Σ Ἀ 2 )η Α 

ὦ πέπον, ἡ μὲν σοί γὲ πατὴρ ἔπετέλλετο 11ηλεὺς 

ἤματι τῷ, ὅτε σ᾽ ἐκ «Ῥϑίης ““γαμέμνονι πέμσιεν" 
7 

»τέχγον ἐμόν, κάρτος μὲν ᾿ϑηναίη τε χαὶ “Πρη 

οὐ δώσουο᾽, αἵ χ᾽ ἐϑέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα ϑυμὸν 
2) 3) ,ὔ π- » Σ Ν 2 , β . ἴσχειν ἐν στήϑεσσι" φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων 

, 12 2) ὶ , ΒΩ “- ληγέμεναι δ᾽ ἔριδος χαχομηχάγου, ὄφρα σὲ μᾶλλον 
, Ἔ Ξ. ." ΡῚ ᾿ , δὲ ,ὔ ζ 

τίωσ᾽ ᾿“ργείΐων ἡμὲν γέοι ἠδὲ γέροντες. 

ὡς ἐπέτελλ᾽ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήϑεαι. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 

560 παύε᾽, ἔα δὲ χόλον ϑυμαλγέα" σοὶ δ᾽ ᾿γαμέμνων 

ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλλήξαντι χόλοιο. 

εἰ δέ, σὺ μέν μευ ἄχουσον, ἐγὼ δέ χέ τοι καταλέξω, 

ὅσσα τοι ἐν χλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ᾽ ᾿4γαμέμνων" 
[4 2 3 ,ὔ , ὶ ὶ 7 ὶχ - ᾽ ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 

αἴϑωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους τῷ [3] οι 

πηγοὺς ἀϑλοφόρους, οἱ ἀέϑλια ποσσὶν ἄροντο" --- 
"ὕ ΡΣ , 7 ΡΣ , πε , , 

οὔ κεν ἀλήιος εἴη ἀνήρ, ᾧ τόσσα γένοιτο, 
5) ὶ] 5} ,ὕὔ :» Ψ -»" 

οὐδέ χεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο, 

ὅσσ᾽ ᾿“γαμέμνογος ἵτποι ἀέϑλια ποσσὶν ἄροντο. --- 

τϑ -: ζ 
ΕΣ Ὶ ς ϑ -» »Ἱ ’ὔ ,ὕὔ 5» ϑὶ ,ὔ δώσει δ᾽ ἑπτὰ γυναῖχας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας 

“Ἱεσβίδας, ἅς, ὅτε ““Ζέσβον ἐυχτιμένην ἕλες αὐτός, 
ΡΣ 2) ει ,ὔ ὔ 2. ,ὔ -"Ἢ - 

ἐξέλεϑ'᾽, αἱ τότε χάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. 
Ν , ΤΩ , ΟΣ ΠΟ. « "ὟΣ ΡῚ , 

τὰς μέν τοι δώσει, μέτα δ᾽ ἔσσεται, ἣν τότ᾽ ἀπηύρα, 
» - ὃ ,ὔ δὲ , ς ΒῚ -Ὁ 

κουρῆὴ Βρισῆος δῖ ΟΣ ἐϊεγαν ΟΟΧΟΥ ομξίται 

τῷ -: σι μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι ἢ ΠΣ Ξ 15 1Ξ - ; Ω) | 71 δ 
[4] , 508 εν »ὕ . ΠΡ τ 2: ., - ἣ ϑέμις ἐστίν, ἄναξ, ἤ τ᾽ ἀνδρῶν ἤ τε γυναιχῶν. 

2» 

201 ἀλεξήσεις] ἀλεξήσης 1111 οἷ5. Δ, ἀλεξήσαις τλπ8. τὸ ξρ- 
.} Ἂ . . 

γα ἰδυίας] ξργ᾽ (ἔργα πιηπ5) εἰδυίας ΠὈν]. 



““ιταί. 1 

ταῦτα μὲν αὐτίχα πάντα παρέσσεται" εἰ δέ κεν αὖτε 

ἄστυ μέγα Πριάμοιο ϑεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι, 

γῆα ἅλις χρυσοῦ χαὶ χαλχοῦ νηήσασϑαι, 

εἰσελϑὼν ὅτε κεν δατεώμεία ληίδ᾽ ᾿Αχαιοί" 

Τρωιάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσϑαι, 

αἵ κε μετ᾽ ᾿4ργεΐίην “Ελένην κάλλισται ἔωσιν. 

εἰ δέ χεν Ἄργος ἱκοίμεϑ᾽ ᾿Αχαιικόν, οὖὐϑαρ ἀρούρης, 

γαμβρός κέν οἱ ἔοις" τίσει δέ σὲ ἴσον ᾿Ορέστῃ, 

ὅς οἱ τηλύγετος τρέφεται ϑαλίῃ ἔνι πολλῇ. 
- ’ ς ΡΎΘΕΙν , ΒῚ Ν , Β] “ 

τρεῖς δέ οἱ εἰσὶ ϑύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ ἐυπήκτῳ, 

Χρυσόϑεμις καὶ “αοδίχη καὶ ᾿Ιφιάγασσα" 

τάων ἣν κ' ἐθέλῃσθα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι 

σιρὸς οἶχον 11]ηλῆος" ὃ δ᾽ αὖτ᾽ ἔπι μείλια δώσει 

σιολλὰ μάλ᾽, ὅσο οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε ϑυχγατρί. 

ἑμιτὰ δέ τοι δώσει εὖ ναιόμενα πτολίεϑρα, 

Καρδαμύλην ᾿Ενόπην τὲ καὶ “Ιρὴν ποιήεσσαν 

«Ῥηράς τε ζαϑέας ἠδ᾽ Ἄνϑειαν βαϑύλειμον 

χαλήν τ᾿ Ἧἴπειαν καὶ ΠΠήδασον ἀμπελόεσσαν. 

πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἅλός, νέαται Π]ύλου ἠμαϑόεντος" 
ὃ κ᾽ » ,ὔ , - 

ἔν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηγνες πολυβοῦται, 

οἵ χέ σὲ δωτίνῃσι ϑεὸν ὡς τιμήσουσιν 
᾽ὔ ξ εἰ , ἣ , Ὡ 

χαί τοι ὑπὸ σχήσιτρῳ λιπαρὰς τελέουσι ϑέμιστας. 

»ταῦτά χὲ τοι τελέσειε μεταλλήξαντι χόλοιο. 

εἰ δέ τοι ᾿Ἵτρεΐίδης μὲν ἀπήχϑετο χκηρόϑι μᾶλλον, 
» "᾿ ν -“ - Ν .) "», . 

αὐτὸς χαὶ τοῦ δῶρα, σὺ δ᾽ ἄλλους περ ΠΠ]αναχαιοὺς 

919 54. γηήσασϑαι, εἰσελϑὼν ὅτε] ν. 1 181 56. ο88 ἀνά- 

δὖνον]ν. 1140. 296 σπτολύρρηνες] ΠΠΠ0}1 ἔδ 6 Ομ 68, στολύρηγες τπ||8: 

οἴ, 1154. 
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218 1: Πρεσβεία πρὸς -Αχιλλέα. 

, “ρῶν Ν ΄ « ᾿ «' 

τειρομένους ἐλέαιρε χατὰ στρατόν, οἵ σὲ ϑεὸν ὡς 

τίσουσ᾽" ἢ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο. 

γῦν γάρ χ᾽ “Εχτορ᾽ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλϑοι 

λύσσαν ἔχων ὀλοήν, ἐπεὶ οὔ τινὰ φησὶν ὁμοῖον 

οἱ ἔμεναι 4αναῶν, οὺς ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν." 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

διογενὲς “]αερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦϑον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν 

ἧ πὲρ δὴ φρογέω τε χαὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται, 
«ς ’, 7» »» ΒΡ 7 Ξ 

ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοϑεν ἄλλος 

ἐχϑρὸς γάρ μοι χεῖνος ὁμῶς ᾿Αἰδαο πύλῃσιν, 
[σὴ ἜΝ 172 δ ,ὔ δυας ΄, "ἷ ὶν 2, 

ὃς χ ἕτερον μιὲγ χεύϑῃ ἐγὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἰσι). 
ΣΈΞΤΟΣ ΡΥ στ ιν» « δ »" ΒῚ ,ὕ,΄ { αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοχεῖ εἶναι ἄριστα. 

»οὔτ᾽ ἐμιέ γ᾽ ᾿Ατρεΐδην ᾿“γαμέμνονα πεισέμεν οἴω 
»" ) 57ὴ , Σ Ν 2 », , ΟΥ̓ 

οὔτ᾽ ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἤεν 

μάρνασϑαι δηίοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί" 
2 - ’, Ν γ , 

ἴση μοῖρα μένοντι χαὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι, 

ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσϑλός. 
’ 2 ς -“ . 2 - Υ 2 ἣν ., Ἁ 2 ,ὔὕ 

ἰκάτϑαν᾽ ὁμῶς ὅ τ᾽ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ᾽ τὲ πολλὰ ἐοργώς.] 
ΣΟΥ ,ὔ ' 2 Ν , ΡΥ -» 

οὐδέ τί μοι περίχειται, ἐπεὶ πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ, 

αἰὲν ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν. 
ς Ψ] 2, ΒΡ] -“ -»" ,ὔ ὡς δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσι γνεοσσοῖσι προφέρῃσιν 

, 2 Β] , - ὶ 7 ,ὕ ς , 2 - 

μάσταχ᾽, ἐπεί χε λάβῃσι, κακῶς δέ τέ οἱ πέλει αὐτῇ, 

904 ἔλϑοι] ξἔλϑη, ραιοῖ. 9590] ΚΚοΘρρϑππμη βθοαίι5 ἴῃ Βιβρίοῖο- 
ΠῚ νορανῇ Ηθνπηθ, ἄθπποὸ ἀδιηηαν ΕΥΙΘα] Δ ποι Απα]. οι. Ρ. 409 586. 

9521] περίχειται]) 101 οἰπὰ ἩΡοαἴαπο, “τέρι (ΞΞΞ περισσῶς) κεῖται 

ῬιοΙθιηάθιιβ Αβοδ]οηϊίδ. 829 αἰὲν] αἰεὶ ΠΟΥ], τηαΐα νι ΒΘΚΚΟ; οἵ... 3520. 

8594] δέ τέ οἱ] δ᾽ ἄρα οἵ (οἱ τπιπτι5) Ῥαποὶ οὐπη ΑΥ βία ΠΟ. 



“Διταί. 1 

«ι δ εἢ ᾿] Ν Ὶ , ᾿- μἿ » ἍΜ, , - " ἐΞ Ἐ "ὔ ὡς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀύπγνους νύχτας ἴαυον, 

ἤματα δ᾽ αἱματόεντα διέιρησσον πολεμίζων 
᾿ ’ Ἶ , ) ’ φῳ Ξ τ ᾿, ἀνδράσι μαργαμένοις ὀάρων ἕνεκα σφετεράων. 

δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλις ἀλάπαξ᾽ ἀνϑροώπων, 

πεζὸς δ᾽ ἕνδεχα φημὶ κατὰ Τροίην ἐρίβωλον" 

τάων ἐκ πασέων χειμήλια πολλὰ καὶ ἐσϑλὰ 
) ,ὔ Ν , ᾿ς 2) ,, ὶ 7 

ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων ᾿4“γαμέμνονι δόσχον 

᾿τρεΐδῃ" ὃ δ᾽ ὄπισϑε μένων παρὰ νηυσὶ ϑοῇσιν 

δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσχετο, πολλὰ δ᾽ ἔχεσχεν. 

ἅσσα δ᾽ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσιν, 
-“ ᾿ ΒΩ ὶ - 2 - 1} ὔ ’ὔ 2 - 

τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ᾽ ἄπο μούνου ᾿Αχαιῶν 
« ἼἘ-, Ὁ τ , “ , εἵλετ᾽ " ἔχει δ᾽ ἄλοχον ϑυμαρέα, τῇ παριαύων 

τερπέσϑω. τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώεσσιν 
2 σ Ξ , ᾿Ὶ Ἁ ο , 2 2 2 , 

᾿Αργεΐους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγείρας 

᾿4τρεΐδης; ἢ οὐχ ᾿Ελένης ἕνεχ᾽ ἠυκόμοιο; 

ἢ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων ἀνϑρώπων 
ἅτ. τὸ ΠΡ δ ΥΩ ΚΙΣῚ 2 ϑὸὺ ἊἋ ἈΠ ον 

ρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαϑὸς χαὶ ἐχέφρων, 

τὴν αὐτοῦ φιλέει χαὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν 

ἐχ ϑυμοῦ φίλεον δουριχτητήν περ ἐοῦσαν. 
- 2 2 Ν . - ,ὔ ς» ’ὔ 2 Ἂ , γῦν δ᾽, ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο χαί μ᾽ ἀπάτησεν, 

μή μεὺ πειράτω εὖ εἰδότος --- οὐδέ μὲ πείσει ---" 

ἀλλ᾽, ᾿Οδυσεῦ, σὺν σοί τε χαὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσιν 

219 

821 μαρναμένοις] μαργάμενος {ΠΡ}; {Π|4, ἀπο οϑέ πὶ ΑἸάϊπὰ 

ραϊοπο αἰΐθρα (1 51 τ), Θομ!θοοναῦ ΠΘγηθ, τϑοθριῦ ΝΆποΙς; οἵ, Ζ 250. 

828 πόλις] ΒΕΙΚΚΟοΙ 2, πόλεις ᾿Ὀν}; οἵ, Β' 648. 994 ἅσσα) ἄλλα 10 ν], 

οογροχιὶς ΒΟΚΙΚΟν 3 (ν. ΗΒ].1 181 54... 580 εἵλετ᾽ " ἔχει] 6 αἰβεϊποίίοηθ 
βθηϊθηξ υττη γ. ἨΠθίη. Μπιβ. 44 (1889) Ρ». 850. ϑυμαρέα] 1100} (ἡ 

ΒΈΡΓα αἱ ΒΟΡΙΡὕπιπι ἴῃ πΠ0}) οἴ ΠΟΡΟΑ πο; οἷ, 0.199. τῷ 292: χα 802, 

» 
ὡν τΘ 6. 

980 

940 
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220 1: Πρεσβεία τιρὸς “Αχιλλέα. 

φραϊζέσϑω γήεσσιν ἀλεξέμεναι δήιον πῦρ. 

ἢ μὴν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο, 
Ν ν. “" 2 ϑὲ Ν 7 ,ὔ 9. Ὁ : - χαὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ᾽ αὐτῷ 

εὐρεῖαν μεγάλην, ἔν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν" 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς δύναται σϑένος “Εχτορος ἀνδροφόνοιο 

ἴσχειν. ὄφρα δ᾽ ἐγὼ μετ᾽ ᾿“Ιχαιοῖσιν πολέμιζον, 

οὐχ ἐθϑέλεσχε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν “Εχτωρ, 
) 2 «; ΒῚ “τ , ’ Ἄ Ἁ ᾿Ὶ [δ ΜΙ 

ἀλλ᾽ ὅσον ἕς Σ χαιᾶς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν 
ϑ) το Σ Ὅν 2 ΦΞ ὶὕ 2, ς ΄ ἔνϑα ποτ᾽ οἷον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔχφυγεν ὁρμήν. 

»γ»γὺν δ᾽, ἐπεὶ οὐκ ἐϑέλω πολεμιζέμεν “Εχτορι δίῳ, 

αὔριον ἱρὰ 41: ῥέξας χαὶ πᾶσι ϑεοῖσιν, 

γηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλαδε προερύσσω --- 

ὄψεαι, ἢν ἐϑέλῃσϑα καὶ αἵ κέν τοι τὰ μεμιήλῃ, 

ἦρι μάλ᾽ “Βλλήσποντον ἔπ᾽ ἰχϑυόεντα πλεούσας 
Ὁ Β] "2 ᾽ι 2 7 ὶ ΒῚ ,ὔ “ ᾿ γῆας ἐμάς, ἔν δ᾽ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας 

γ ὶὕὔ 2 ."» ΥΕῈ ᾿Ὶ 2 ᾿ εἰ δέ χεν εὐπλοΐίην δώῃ κλυτὸς ἐννοσίγαιος, 

ἤματί χεν τριτάτῳ «Ῥϑίην ἐρίβωλον ἱχοίμην. 

ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ χάλλιπον ἐνθάδε ἔρρων᾽" 
27 12 Β] ἢ , ; ὶ Ν Ἅ Ν - δ 2 οΥ ἄλλον δ᾽ ἐνθένδε χρυσὸν χαὶ χαλχὸν ἐρυϑρὸν 
» δὲχ - αν ον, Ἷ 7 δὶ ἠδὲ γυναῖχας ἐυζώγνους πολιόν τε σίδηρον 

ἄξομαι, ἅἄσσ᾽ ἔλαχόν γε" γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν, 

αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο χρείων ᾿“γαμέμνων 19 ἘΣ Ρ Ὁ} 0}. μόν ιν. 0.0.0: 
2 .“"»» δὲ - , 2 Β , Ἐ 2 ν 

᾿Ατρεΐδης. τῷ πάντ᾽ ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω, 
, ’ » ᾿ἶ 27 ΟἹ ,ὔ 2 ,ὔ ἀμφαδόν, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισχύζωνται ᾿Αχαιοί, 
"ὕ] , -" 2ὕ 2. ΑΙ , εἴ τινά που Δαναῶν ἕτι ἕλσπιεται ἐξαπατήσειν, 
ὟΝ 2 ,ὔ ΒῚ Ἷ 5 ἢ 2 21 ΒῚ ἐν αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος" οὐ δ᾽ ἂν ἐμοί γὲ 

862 εὐπλοϊη») ρϑιοὶ ἴῃ οἷβ ΟΠ) οὐ ραϊῆο Ποιπαμα, δὐσυλοίην οθἰθυϊ; 

τ. ρϑθέ, 1. 8. 8, 12. 812 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ (οὐχ Ταπιδία! 115) ΠΥ]. 



“Διταί: 1 29] 

τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσϑαι. 
2 3 Ὧἕ «ς ἣν , νιν Ν » 5 οὐδ᾽ ἔτι οἱ βουλὰς συμφράσσομαι οὐδὲ μὲν ἔργον 

᾽ ν ,  ΡΙΝῚ ,: ᾿" 7 » Ὁ ὙΠΡΕ ἢ » 5» . ἐκ γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν. οὐ δ᾽ ἂν ἔτ᾽ αὖτις 

ἐξαπάφοιτ᾽ ἐπέεσσιν" ἅλις δέ οἱ. ἀλλὰ ἕκηλος 
2 , . 2. ,ὔ «ς , [φ ,ὔ " ’ὔ ἐρρέτω" ἐκ γάρ εὖ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς. 

2 Ἁ ᾽ὔ “ “ ,ὔ ὶ ἢ »] τ ν Ρ »ἐχϑρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ. 

οὐδ᾽ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰχοσάκις τόσα δοίη, 

ὅσσα τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποϑὲν ἄλλα γένοιτο, 

οὐδ᾽ ὅσ᾽ ἐς ᾿Ορχομενὸν ποτινίσσεται οὐδ᾽ ὕσα Θήβας 

αἰγυπτίας, ὅϑι πλεῖστα δόμοις ἔν χτήματα κεῖται, 

αἵ ϑ᾽ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑχάστας 

ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵτποισιν χαὶ ὄχεσφιν" 

οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα δοίη ὕσα ψάμαϑός τε χόγις τε, 
2 ,ὔ « »ὕ᾿ ᾿Ὶ 2 ᾿Ὶ , ΡΣ , οὐδέ κεν ὡς ἔτι ϑυμὸν ἐμὸν πείσει ᾿4γαμέμνων, 

’, 2 3 ΕἾ “ 2 Ν, ὶ 7 , , πρίν γ᾽ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι ϑυμαλγέα λώβην. 
Ἃ 12 ᾿] ,ὔ 2 ,ὔ 2 “ἡ δὶ κούρην δ᾽ οὐ γαμέω ᾿“γαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο, 

τ 2 ΡῚ ’ὔ 3 ὶ,ὔ ἉΑ ΒῚ ,' οὐδ᾽ εἰ χρυσείῃ ᾿“φροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι, 

ἔργα δ᾽ ᾿ϑηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι" 

οὐδέ μιν ὡς γαμέω" ὃ δ᾽ ᾿᾿χαιῶν ἄλλον ἑλέσϑω, 

ὅς τις οἱ τ᾽ ἐπέοιχε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν. 

ἢν γὰρ δή μὲ σαῶσι ϑεοὶ χαὶ οἴχαδ᾽ ἵκωμαι, 

814 οὐδ᾽ ἔτι] ΔΑ, οὐδέ τι οοἴθυ! ΠΟΡῚ; 1161 56. παροῦ 1 430. 

τὸ οὐ δ᾽ οὐδ᾽ Ἰἴρν]; αἰβίπηχοναί θυηθ. 819 δεχάχις τε χαὶ εἰχο- 
σάκις] ΠΥ], δεχάχις χαὶ ἐξειχοσάκις ΤΘμέ]6 νυ, οἷ ἀββθηπιηίι" ΒΘ τον 

οἱ Οομνού Μόν. 880. Οἵ. π 249. Ηοο Ἰοοθο (βου Χ' 849) τὲ απδιηα 81 

ΠΟΙ ΠΘΟΘΑΒΆΓΡΠΙΠῚ οδί (ν. κ΄ 128. ε 806), ἰὰπηθη βϑηζθηξαθ ἈΡ {ΒΒ πὴ (Υ. 

Ἐ 565: δ. 8:14: 588. εἰ 11). 9586 πείσει" πείσει (στείσῃ Ῥατοῖ) ΠΡ]; 
ΔΡΟΒΙΓΟΡ τη. ὈΥΪπλπ5 ροβιΐ Ῥάῦ πθ5. ΟἿ, Υ 102. 898 σαῶσι] σόωσι 

ΠῸΡῚ οὐ Ῥ[ΟΙοηαθὸ Αβοδ]οηϊία, σοῶσι ΤΥναηηΐο, σάωσι Αρίος: ν. ρυδθῇ, 

ἢ. Ὁ; ἼΠ, ἃ: 

980 

990 



222 1: Πρεσβεία πρὸς “4χιλλέα. 

ΙΧ ηλεύς ϑήν μοι ἕπειτα γυναῖχα γαμέσσεται αὐτός. 

896 πολλαὶ ᾿Αχαιίδες εἰσὶν ἀν᾽ “Ελλάδα τε Φϑίην τε 
- Β] , [δὲ ᾿ ὑτν7} -ἰ 

χοῦραι ἀριστήων, οἵ τὲ πτολίεϑρα ῥύονται 
, «᾿ ὮΝ» 2 , , ’ 2 ,ὔ 

τάων ἣν χ᾽ ἐϑέλωμι φίλην ποιήσομ᾽ ἄκοιτιν... 

υἔνϑα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο ϑυμὸς ἀγήνωρ 

γήμαντι μνηστὴν ἄλοχον, ἐικυῖαν ἄχοιτιν, 

400 χτήμασι τέρπεσϑαι τὰ γέρων ἐχτήσατο 1]ηλεύς. 

οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ᾽ ὅσα φασὶν 

Ἴλιον ἐχτῆσϑαι εὖ ναιόμενον πτολίεϑρον 

τὸ πρὶν ἐπ᾽ εἰρήνης, πρὶν ἐλϑέμεν υἷας ᾿χαιῶν σίς στ δἰρήνης, πρὶν ἐλϑέμεν υἷας ᾿Αχ : 
3) .} «! Ἷ 2 εὖ 2 Ἂ ΒΡ] ν ἌΡ 

οὐδ᾽ ὅσα λάινος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει 

40 «Ῥοίβου ᾿“πόλλωνος Π|υϑοῖ ἔνι πετρηέσσῃ. 

ληιστοὶ μὲν γάρ τε βόες χαὶ ἴφια μῆλα, 
᾿ ΕΝ , Ψ) κι ΒΓΑ ν , ᾿ 

κτητοὶ δὲ τρίποδές τε χαὶ ἵππων ξανϑὰ χάρηνα 

ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλϑέμεν οὔτε λεϊστὴ 
"ὔ ] ς ’ ) Ν ",ὔ τὰ , [δὲ ΒῚ ’ὔ 

οὔϑ᾽ ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ χὲεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων. 

410. μήτηρ γάρ τέ με φησὶ ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα 

διχϑαδίας κῆρας φερέμεν ϑανάτοιο τέλοσδε" 
2 , 2 ὋΣ ΄ὔ , ΄, Ρ] , εἰ μέν χ᾽ αὐϑι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμόάχωμαι, 

.7 ,ὔ Ψ. 3. ἣν. , "»ἷ ,ὕὔ Ν 

(ὄλετο μέν μοι γόστος, ἀτὰρ χλέος ἄφϑιτον ἕσται 
ΡῚ ὟΣ ΡΥ ὅς πΕΡ Β] Ἁ δ᾽ ΓΑ ἢ -" εἰ δέ χεν οἴχαδ᾽ ἵχωμαι ἐμὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, 

41ὸ ὥλετό μοι χλέος ἐσϑλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰών 

994 γαμέσσεται] ἸἰὈν] (γαμήσεται ἀμιι5), γε μάσσεται, ΑΥ᾿δίΔΡΟΙ]ι5. 

891 ἐϑέλωμι) Αὐϊδίανοιπιβ, ἐθέλοιμι 1101]. 898 πολλὸν] 100], 
στολλὰ ροδίιμαι ΑἸ ΡΘη5; γ. ρυδοῖ, 8. 4,1, 1. 408. 408 ἐλϑέμεν]) ἐλ- 

ϑεῖν ΠΟΙ]. 414 ἵχωμαι ἐμὴν] ΒομΈον, οαϊ ἀββθηξ ει ΒΘΚΙΚΟΡ ΗΒ]. 1 

Ῥ. 231 οἱ (ἃ. 1861) Ρ. 218, ἵχωμαι ὥχωμι ΑἍ) φίλην Ἰἰρτῖ; ἵχωμαι ξὴν 

οοππηθηδί ΒΥ Πρτηδηη, πη ῬΡΟΌΙΘ ἃ. Πομηθι. ΤΟχίκΡ. τι. 4. νϑ]ομα. 

ΘΡΓΟ νυ βς. Ρ. Τ1, ἴωμι φίλην οομϊθοῖς Νάποῖς ΒΡῈ. 99 Ρ. 88. 



“ιταί. 1 928 

[ἔσσεται οὐδέ κέ μ᾽ ὦκα τέλος ϑανάτοιο κιχείη]. 
χαὶ δ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυϑησαίμην 

»ἦὕ 2 ὩΣ ,ὔ Ἂ αὶ ) ,ὔ ὶ ἡ ,ὔ 

οἰχα ἀποσιλείειγ, δ7ζῖξι Ουὐχξτι δήετε τεχμῶρ 

᾽Ιλίου αἰπεινῆς" μάλα γάρ ϑεν εὐρύοπα Ζεὺς 
" «ςν"ν ς , ,ὔ ὶχ ,ὔ 

χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεϑαρσήχασι δὲ λαοί. 

ἀλλ ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν 
ΒΝ] Γ. ΑΣ ’,ὔ Ἁ ν ὔ 2 Α ’ 

ἀγγελίην ἀπόφασϑε --- τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων ---, 
͵ 

», το, ’ "ΘΕΑῚ ν - 2 ΄, 

ὄφρ᾽ ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω, 

ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ χαὶ λαὸν ᾿ἡχαιῶν 
οὖ »ἦἢ - Ὶ Ν " ς᾿ δὶ ψῃ ἐξ ,ὔ 

γηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἥδε γ᾽ ἑτοίμη 
«᾿ - 2 , 

ΡΨΟΥ ἑφρασσανγτο, 

«Ῥοῖνιξ δ᾽ αὖϑι παρ᾽ 

ἐμεῦ ἀπομηγίσαντος. 
»ὔ ’ "- ᾿ 

ἄμμι μένων χατακχοιμηϑήτω, 

ὄφρα μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἕπηται 
" Ὰ 2, , - 

αὔριον, ἢν ἐϑέλῃσιν 
ἊΣ ὡς ἔφαϑ'᾽ " οἱ 

μῦϑον ἀγασσάμενοι" 

᾿] , δ᾽ » , »γ 5 { 
αἀναγζῇῃ οὐ τι μιν ἄξω. 

ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 

μάλα γὰρ χρατερῶς ἀπέειπενγ. 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέεισιε γέρων ἱππηλάτα «Ῥοῖνιξ 

δάχρυ ἀναπρήσας" πέρι γὰρ δίε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν" 

»εἱ μὲν δὴ νόστον γε μετὰ φρεσί, φαίδιμ ᾿Αχιλλεῦ, 

βάλλεαι οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ ϑοῇσιν 

πῦρ ἐϑέλεις ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἕμπεσε ϑυμῷ, 
- Ἢ ΡΥ δ ΝΣ ᾿ - , , Ὕ , 

πῶς ἂν ἔπειτ᾽ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέχος, αὖϑι λιποίμην 

οἷος; σοὶ δέ μ᾽ ἔπεμιπε γέρων ἱππηλάτα 1Π]ηλεὺς 

ἤματι τῷ, ὅτε σ᾽ ἐχ « ϑίης ᾿“γαμέμνονι πέμπεν 

410] οπμηϊβουαί Ζθηοάοίιβ, Βρανη Πιαϊοαν ΑΥὙἸΒΙ ΔΓ ΌΠΙΙ5. 

434 σαῷ) σόῳ γϑιοϊ, σόοι ἀπῖ5, σόω ΑΔ, σόῃ ΘΟΙΙΡΠ 65. ἴῃ οἷβ ΟΠ : ν. 

ῬελΡΙ 11.8.5, ΤΩ, 4. 

Σ1294..Ὁ 680 6γ. β 81. 

488 δάχρυ] δάχρυ᾽ ΠΠΡΡῚ Ῥ]πυ 65. δὲ ππθ]ουθβ; οἱ, 

ΙΧ 
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294 1: Πρεσβεία πρὸς ᾿4χιλλέα. 

,ὔ "ὔ 3) ,» ΝῚ «ς ,ὔ ,ὔ 

γήπιον, οὔ πω εἰδόϑ'᾽ ὁμοιίοο πτολέμοιο 
Ψ 1. 5 ψΨ' ο ᾿] ,ὕὔ ὶ 3) ,ὔ , 

οὐδ᾽ ἀγορέων, ἵνα τ᾽ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέϑουσιν" 

τοὔνεχά μὲ προέηχε διδασχέμεναι τάδε πάντα, 
» ς Ὡς Ὁ. 9. -- ὔ 2 

μύϑων τὲ δητῆρ᾽ ἔμεναι πρηχτῆρά τὲ ἔργων. 
ει Ρλ 2) 2 Ρ] Ἀ -» ,ὔ ΄ ᾿] Ψ ,ὔ 

ὡς ἂν ἕπειτ᾽ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέχος, οὐκ ἐϑέλοιμι 

λείπεσϑ᾽, οὐδ᾽ εἰ χέν μοι ὑποσταίη ϑεὸς αὐτὸς 

γῆρας ἀποξύσας ϑήσειν νέον ἡβάοντα, 

οἷον ὅτε πρῶτον λίπον “Ελλάδα χαλλιγύναικα 
,ὔ Ψ,. ἡ 3) ’ὔ 5 Ψ, ὃ 

φεύγων γνείχεα πατρὸς ᾿μύντορος ᾿Ορμενίδαο 

ὅς μοι παλλακίδος πέρι χώσατο χαλλιχόμοιο, 
᾿ ,7 ᾿] .« ὶ , 

τὴν αὐτὸς φιλέεσχεν, ἀτιμάζεσχε δ᾽ ἄχοιτιν, 

μητέρ᾽ ἐμήν. ἢ δ᾽ αἰὲν ἐμὲ λισσέσχετο γούγων 
Μ » ἃ τι ὌΡ Ὁ Ὁ , , 

παλλαχίδι προμιγῆναι, ἵν᾿ ἐχϑήρειε γέροντα. 

τῇ πιϑόμην χαὶ ἔρεξα: πατὴρ δ᾽ ἐμὸς αὐτίχ᾽ ὀισϑεὶς 

πολλὰ χατηρᾶτο, στυγερὰς δ᾽ ἐπεκέκλετ᾽ ἐρινῦς, 

μή ποτὲ γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσϑαι φίλον υἱὸν 

ἐξ ἐμέϑεν γεγαῶτα ϑεοὶ δ᾽ ἐτέλειον ἐπαράς, 

Ζεύς τε χαταχϑόγιος χαὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια. 
δ ὴ τ “δι ,ὔ , Β] ,ὔ Φ 

[τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατακτάμεν ὀξέι χαλκῷ 
Ξ ι 

440 ὁμοιίοο)] ὁμοιίου Ἰἰονῖ. πτολέμοιο] ἄπο 1100], πτολέμοιο 

ὁθίθι}. 444 ὡς] Α οὐ πππι5 6χ γ6] 1615, πτῶς ἅ11|8, ὡς οθίθῖ; ὡς 

ΒΟΡΙΡΒΘΙπηΐ ΒΆΡΠ65 οὐ ΟΠ, ρροθαΐ [6 Π}5. Αὐιδί. 5159. Οἷ, Ο 698. Φ 291. 

β18:1| 116 8586 παθοί Χ' 848. 440 ἡβάοντα] ἡβώοντα ἸἰθΥΊ. 

449 πέρι χώσατο] Ἐχιβίαι πα. δὲ πππβ οοὔθχ οππὶ απ θπβδτη γϑίθι τη 

ΒΡ ΠΗ ΔΓ ΘΟΥΠ, “τερὶ, χώσατο Δ, ττεριχώσατο το]ϊαπ οὐπη ΑἸοχίοπθ οἱ 

ΠΟΡΟά απο. ΓΒ πποῖ πη ΒΟ ΡΒΘυπΐ Βα π 65, ΟἸασῖκο; οἵ. Ξ’ 260. 450 ἐ- 

σταράς] ΡῬ]ονίαπθ, ἐστ᾽ ἀράς ἰγ65 ἴῃ οἷβ Δ), ποίππι οἰϊΐαπι ΠΟΙ ἴαπο ; [ο1- 

ἴα556 ΡΥ ΔΘ θη. Υ. ρνδοί. 8 7,1, 1. 408---401] οχηϊ{πηΐ [101], 

ΒΘυγ αν ΡΙπ ΡΟ π5 (Ὁ ποι 0 Δ] Θβοθ 5 ροθίαβ ἅπᾶπ 6 ἀθῃθαΐί, Ρ. 90 1): 

ῬΥΠ5 ΤΘΘΕΠπΙ Δ ΟΠ, 



“Διταί: 1 

ἀλλά τις ἀϑανάτων παῦσεν χόλον, ὃς ῥ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 

δήμου ϑῆχε φάτιν χαὶ ὀνείδεα πόλλ᾽ ἀνϑρώπων, 

ὡς μὴ πατροφόνος μετ᾽ ᾿“'χαιοῖσιν καλεοίμηνγ.] 

ἔνϑ᾽ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ᾽ ἐν φρεσὶ ϑυμὸ “ γ οητ φᾷ “μος 
ν , δ ,ὔ - 

πατρὸς χωομένοιο χατὰ μέγαρα στρωφᾶσϑαι. 
ἊΣ τ ν ὟΝ " » . 2 . »» ἢ μὲν πολλὰ ἕται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες 

᾽ -“ ’ὔ “2 Β] ὔ» αὐτοῦ λισσόμενοι χατερήτυον ἐν μεγάροισιν, 

πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα χαὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς 

ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες ϑαλέϑοντες ἀλοιφῇ 
ς», ’ὔ ΔΕ, Ν ς ’ὔ εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς “Πφαίστοιο, 

πολλὸν δ᾽ ἐκ χεράμων μέϑυ πίνετο τοῖο γέροντος. 

ἐννάνυχες δέ μοι ἀμφ᾽ αὐτῷ πάρα νύχτας ἴαυον" 

οἵ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ᾽ ἔσβη 

πῦρ, ἕτερον μὲν ὑπ᾽ αἰϑούσῃ εὐερχέος αὐλῆς, 

ἄλλο δ᾽ ἐνὲ προδόμῳ πρόσϑεν ϑαλάμοιο ϑυράων. 
3 3 Ὧν ᾿ ὶ ,ὔ 2 ’ 4, 2 , ἀλλ᾿ ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυϑε νὺξ ἐρεβεννή, 

"" ἜΣ ΕΝ 2 Ἁ , ’, -“ 5] , χαὶ τότ᾽ ἐγὼ ϑαλάμοιο ϑύρας πυχινῶς ἀραρυίας 

ῥήξας ἐξῆλθον χαὶ ὑπέρϑορον ἑρκίον αὐλῆς, 

ῥεῖα λαϑὼν φύλαχάς τ᾽ ἄνδρας δμῳάς τε γυναῖκας. 

φεῦγον ἔπειτ᾽ ἀπάνευϑε δὲ “Ελλάδος εὐρυχόροιο, 

φϑίην δ᾽ ἐξικόμην ἐριβώλαχα, μητέρα μήλων, 

ἐς Πηλῆα ἄναχϑ᾽" ὃ δέ μὲ πρόφρων ὑπέδεχτο 

καί μ᾽ ἐφίλησ᾽, ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ 

μοῦνον τηλύγετον πολλοῖσιν ἐπὶ χτεάτεσσιν, 

καί μ᾽ ἀφνειὸν ἔϑηκε, πολὺν δέ μοι ὥπασε λαόν" 

410 ἐννάνυχες] εἰνάνυχες 11 01 (ΑΙἔΘῸ ν βιιρνᾶ βου ]ρίο ἴῃ Ὁ). 

220 

4τῦ 54. αὐλῆς, δεῖα λαϑών] Ἰία αἰδε στ θη Ἵτιπὶ 6588 ἀοοι ΒΟΚΚον ΗΒΙ. 

1110 Ξ4. 481 μ᾽ ἐφίλησΊἼ με φίλησ᾽ Ῥϑποϊ. 
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220 1: Πρεσβεία πρὸς ᾿Αχιλλέα. 

γαῖο» δ᾽ ἐσχατιὴν Φϑίης, 4ολόπεσσιν ἀνάσσων. 

χαί σε τοσοῦτον ἔϑηκα, ϑεοῖς ἐπιείκελ, ᾿αΑχιλλεῦ, 

ἐκ ϑυμοῦ φιλέων, ἐπεὶ οὐχ ἐϑέλεσχες ἅμ᾽ ἄλλῳ 

οὔτ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἰέναι οὔτ᾽ ἐν μεγάροισι πάσασϑαι, 

πρίν γ᾽ ὅτε δή σ᾽ ἐπ᾽ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι χαϑίσσας 

ὄψου τ᾽ ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών. 

πολλάχι μοι χατέδευσας ἐπὶ στήϑεσσι χιτῶνα 
2 3 δὺς 2 ,ὔ 2 - 

οἴνου ἀποβλύζων ἕν νηπιέῃ ἀλεγεινῇ. 

ὡς ἐπὶ σοὶ μάλα πόλλ᾽ ἔταϑον καὶ πόλλ᾽ ἐμόγησα, 
Ν ,ὔ «! .ὔ, ν ᾽ὔ ΡΒ] Ψ 

τὰ φρονέων, ὃ μοι οὔ τι ϑεοὶ γόνον ἐξετέλειον 

ἐξ ἐμεῦ" ἀλλὰ σὲ παῖδα, ϑεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

ποιεύμην, ἵνα μοί ποτ᾽ ἀειχέα λοιγὸν ἀμύνῃς. 

»ἀλλ᾽, ᾿Αχιλεῦ, δάμασον ϑυμὸν μέγαν" οὐδέ τί σὲ χρὴ 

γηλεὲς ἦτορ ἔχειν" στρεπτοὶ δέ τε χαὶ ϑεοὶ αὐτοί, 
- Ἀ "» ΒΣ Χ , , 

τῶν περ χαὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε. 

χαὶ μὲν τοὺς ϑυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσιν 
7) ὦ ’ὔ -“ 2) "ἷἤΪ 

λοιβῇ τε χνίσῃ τὲ παρατρωπῶσ᾽ ἄνθρωποι 
,ὔ [4 ,ὔ ς ,ὔ " ι τ᾿ ᾽ὔ λισσόμενοι, ὅτε χέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ. 

χαὶ γάρ τε «Τιταὶ εἰσί, 4Διὸς κοῦραι μεγάλοιο, 

χωλαί τε δυσαί τε παραβλῶπές τ᾽ ὀφϑαλμώ, 

αἵ ῥά τε καὶ μετόπισϑ'᾽ της ἀλέγουσι χκιοῦσαι. 

ἡ δ᾽ τη σϑεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεχα πάσας 

πολλὸν ὑπεχπροϑέει, φϑάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ᾽ αἴαν 

βλάπτουσ᾽ ἀνϑρώπους" αἵ δ᾽ ἐξακέονται ὀπίσσω. 

ὃς μέν τ᾽ αἰδέσεται χούρας Διὸς ἄσσον ἰούσας, 
ν δὲ ΚΝ, 5) , ΤΟΥ ᾿] , ᾿ τὸν Θὲ μέγ᾽ ὥνησαν καί τ᾽ ἕχλυον εὐξαμένγοιο 

4923 πόλλ᾽ ἔπαϑον χαὶ πόλλ᾽ ἐμόγησαϊ] 1ἰθγ1 ἔδνθ οπηπθϑ, στολλὰ 
σάϑον καὶ πτολλὰ μόγησα ΑΥἰδίαγο 8. 509 εὐξαμένοιο] ΑΟἹ 811], 
εὐχομένοιο πο 1100] οὐ Αὐϊβίαρομο; οἷ, ΖΦ 458. Π 2860. 581. 



Διταί: 1 91 

ὃς δέ χ᾽ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ, ΙΧ 

λίσσονται δ᾽ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι δ11 
τῷ ἄτην ἅμ᾽ ἕτεσϑαι, ἵνα βλαφϑεὶς ἀποτίσῃ. 

ἀλλ᾽, ᾿Αχιλεῦ, πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἕπεσϑαι 
, “] ΤΡ 5 , ΄ Ν᾽, τ -ν 

τιμήν, ἣ τ᾽ ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον ἐσϑλῶν. 

Όι --- Όι 

» Χ ν δ “ , . 5 “» ὯΔ ᾿Ὁ- εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ᾽ ὄπισϑ᾽ ὀνομάζοι 

᾿“τρεΐδης, ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπιζαφελῶς χαλεπαίνοι, 

οὐκ ἂν ἐγώ γέ σὲ μῆνιν ἀπορρίψαντα χελοίμην 

᾿“ργεΐοισιν ἀμυνέμεναι χατέουσί περ ἔμπης" 

γῦν δ᾽ ἅμα τ᾽ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ τὰ δ᾽ ὄπισϑεν ὑπέστη, 

ἄνδρας δὲ λίσσεσϑαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους σι τῷ ς 

χρινάμενος χατὰ λαὸν ᾿α΄χαιικόν, οἵ τὲ σοὶ αὐτῷ 
’ 2 .“"» ὃ “ Ἁ ’  κ ΞᾺ ΄ 

φίλτατοι ᾿“ργείων᾽ τῶν μὴ σύ γε μῦϑον ἐλέγξῃς 

μηδὲ πόδας. πρὶν δ᾽ οὔ τι νεμεσσητὸν χεχολῶσϑαι. 
οὕτω καὶ τῶν πρόσϑεν ἐπευϑόμεϑα κλέα ἀνδρῶν 

ἡρώων, ὅτε κέν τιν᾽ ἐπιζάφελος χόλος ἵχοι" Όι Ο οι 

ὃ , , ͵ ’, οὐ , 

ὠρητοί τὲ πέλοντο παράρρητοί τ᾽ ἐπέεσσιν. 

μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι, οὔ τι νέον γε, 
«ς ΩΣ γ 5. ς - ΡῚ , ,, , ὡς ἦν" ἐν δ᾽ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισιν. 

Κουρῆτές τ᾽ ἐμάχοντο χαὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι 

ἀμφὶ πόλιν Καλυδῶνα καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον, 580 

Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐρανγῆς, 

Κουρῆτες δὲ διαπραϑέειν μεμαῶτες ΄Ἄρηι. 

χαὶ γὰρ τοῖσι χαχὸν χρυσόϑρονος Ἄρτεμις ὦρσεν 
ὔ [δὲ ς "ὔ Ὁ - ᾽ - 

χωσαμένη, ὃ οἱ οὔ τι ϑαλύσια γουνῷ ἀλωῆς 

σι ῷ»: οι Οἰνεὺς ἔρξ᾽ " ἄλλοι δὲ ϑεοὶ δαίνυνϑ᾽ ἑκατόμβας, 

οἴῃ δ᾽ οὐκ ἔρρεξε Διὸς κούρῃ μεγάλοιο" --- 

δϑῦ ἔρξ] ἴΐὰ γ68] ἔρεξ᾽ ΠῸΡῚ ἴδ οἴημθϑ, ἕρξ᾽, ῥέξ᾽ 5βίῃρι. 
τ 
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228 1: Πρεσβεία πρὸς “Αχιλλέα. 

ἢ λάϑετ᾽ ἢ οὐχ ἐνόησεν' ἀάσατο δὲ μέγα ϑυμῷ. -- 
«' ΨῚ ,ὕ -» , 2 ’ ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα 
5 2 ’ - », » ’ὔ ὦρσεν ἔπι, χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα, 

ὃς καχὰ πόλλ᾽ ἔρδεσχεν ἔϑων Οἰνῆος ἀλωήν". 

πολλὰ δ᾽ δ γε προϑέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ 

αὐτῇσιν δίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνϑεσι μήλων. 

τὸν δ᾽ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος, 

πολλέων ἐκ πολίων ϑηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας 
᾿ , Ρ υ ᾿ , ᾿ ὃν : ’ - ᾿ καὶ κύνας" οὐ μὲν γάρ χε δάμη παύροισι βροτοῖσιν 

τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ᾽ ἀλεγεινῆς. 
Ἂ ἘΠ “Ὁ 2 ΡῚ - - ν , κ ΕῚ , ἣ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ ϑῆχε πολὺν χέλαδον καὶ ἀυτήν, 

ἀμφὶ συὸς κεραλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι, 

Κουρήτων τε μεσηγὺ χαὶ Αἰτωλῶν μεγαϑύμων. 
2) κ ΕᾺ ᾿ , » , , 

οὔφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἀρηίφιλος πολέμιζεν, 

τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἣν, οὐδ᾽ ἐδύναντο 
τείχεος ἔχτοσϑεν μίμνειν πολέες περ ξόντες" 

ἀλλ᾿ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων 

οἰδάνει ἐν στήϑεσσι νόον πύχα περ φρονεόντων, 
ΟῚ « Ν , 9 , , - 
ἢ τοι ὃ μητρὶ φίλῃ ᾿λϑαίῃ χωόμενος χῆρ 

- Δ) -- ἊΝ ,ὔ - ’ 

κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ χαλῇ Κλεοπάτρῃ, 

χούρῃ Μαρπήσσης καλλισφύρου Εὐηνίνης 

"Ιδεώ 9’, ὃς κάρτιστος ἐπιχϑονίων γένετ᾽ ἀνδρῶν 

τῶν τότε, χαί δὰ ἄναξτος ἐναντίον εἵλετο τόξον 

«Ῥοίβου ᾿Απόλλωνος καλλισφύρου εἵνεχα νύμφης" 

581 ἀάσατο) Ῥ]ογίαπο, ἀάσσατο (Οὗ οὐ τπιππ|8 6χ 81Π|85, αποα ργαθίπ 

ΝΆΠΟΙς ΟΠ “7 9540. χ( 08: 588. 54.] γοσαθπ]α, αἰδέηχι οχ βϑηΐθηίἃ 

ΤαθηἐΖουϊ, απ δῖον ταπίαὶ ἴῃ ϑεῖον οοΙΠ]αΐο Ζ 180. ὅ40 ξρδεσχεν) 
ΠΌΡῚ, ἔρρεζεν ΑἸΠΠΙΟΠ 5. 540 χε δάμη] Ραποὶ ἴῃ οἷβ. ἈΠ), χ᾽ ἐδάμη 

Τ6ΠαΠΙ. 



““ιταί: 1 2290 

τὴν δὲ τότ᾽ ἐν μεγάροισι πατὴρ χαὶ πότνια μήτηρ 
2 φ' ᾿ς 2 , «,͵ 2 34.993 ᾽ - 

᾿λκυόνην χαλέεσχον ἐπώνυμον, οὕνεχ᾽ ἄρ᾽ αὐτῆς 

μήτηρ ἀλκυόνος πολυπενϑέος οἶτον ἔχουσα 

χλαῖ, ὅτε μιν ἑχάεργος ἀνήρπασε «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων. 

τῇ ὃ γε παρχατέλεχτο χόλον ϑυμαλγέα πέσσωνγ, 
2 Ελ ,ὔ Ὶ , « ς -»" 

ἐξ ἀρέων μητρὸς χεχολωμένος, ἢ ῥα ϑεοῖσιν 
’ 2 2 ,ὔ Ρ] -ἰ - “ ’ 

πόλλ᾽ ἀχέουσ᾽ ἠρᾶτο χασιγγνήτοιο φόγοιο" 
Ν ὰΧ ᾿ »" , Ν ᾿] , πολλὰ δὲ χαὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοία 

χιχλήσχουσ᾽ δὴν καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν 

πρόχνυ χαϑεζομένη --- δεύοντο δὲ δάχρυσι χόλποι --- 

παιδὶ δόμεν ϑάνατον" τῆς δ᾽ ἠεροφοῖτις ἐρινὺς 

ἔχλυεν ἐξ ἐρέβεσφιν, ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα. 
“ Ὶ Ἂν ὦ 5] »" ’ «; ὶ ᾿ ὶ σῷ. ΒῚ , »τῶν δὲ τάχ᾽ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει 

πύργων βαλλομένων. τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες 

αἰτωλῶν --- πέμπον δὲ ϑεῶν ἱερῆας ἀρίστους --- 
2 " Ν Β -- ς ’ , ὶ ὦ ἐξελϑεῖν καὶ ἀμῦναι, ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον" 

ὁτιπόϑι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραγγῆς, 

ἔνϑα μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσϑαι 

πεντηκοντόγυον, τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοσέδοιο 

ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσϑαι. 
Ν ,ὕ 2 , «ς ᾽ '᾿ν Ἁ 

πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς 

οὐδοῦ ἐπεμιιβεβαὼς ὑψηρεφέος ϑαλάμοιο, 

σείων κολλητὰς σανίδας, γουνούμεγος υἱόν" 

πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ 

ἐλλίσσονϑ᾽ -- ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο ---, πολλὰ δ᾽ ἑταῖροι, 

οἵ οἱ χεδγότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων" 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς τοῦ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔπειϑον, 
᾿ ’ σπιρίν γ᾽ ὅτε δὴ ϑάλαμος πύχ᾽ ἐβάλλετο, τοὶ δ᾽ ἐπὶ πύργων 

ὅ88 σύχ᾽ ἐβάλλετο] ΑΟῸ 4111, πσύχα βάλλετο τοϊϊαι. 
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280 1: Πρεσβεία πρὸς :“Ιχιλλέα. 

βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηϑον μέγα ἄστυ. 

καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐύζωνος παράκοιτις 

λίσσετ᾽ ὀδυρομένη χαί οἱ χατέλεξεν ἅπαντα, 

κήδε ὅσ᾽ ἀνθρώποισι πέλει, τῶν ἄστυ ἁλώῃ". 

ἄνδρας μὲν χτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαϑύτγει, 

τέχνα δέ τ᾽ ἄλλοι ἄγουσι βαϑυζώνους τε γυναῖκας. 

τοῦ δ᾽ ὠρίνετο ϑυμὸς ἀχούοντος χαχὰ ἔργα" 
- ΡΥ. “ἃ, δ. 79» ᾿ι ΕΑ “2 βῆ δ᾽ ἰέναι, χροὶ δ᾽ ἔντε᾽ ἐδύσετο παμφανάοντα. 

« «“ ᾿ 2 -“ ᾽ ,ὔ ᾿ ΕΣῚ 
ὡς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν χαχὸν ἤμαρ 

εἴξας ᾧ ϑυμῷ" τῷ δ᾽ οὐχέτι δῶρ᾽ ἐτέλεσσαν 

πολλά τὲ χαὶ χαρίεντα, χαχὸν δ᾽ ἤμυνε καὶ αὔτως. 

»ἀλλὰ σὺ μή τοι ταῦτα νόει φρεσί, μηδέ σε δαίμων 
.) -“ ,ὔ ’ὔ Ἁ ὶ 27 

ἐνγταῦϑα τρέψειε, φίλος" χαλεπὸν δέ κεν εἴη 
οὗ ,ὕ 2. ,ὔ ΒΡ) 2 ἊΣ ᾿ Ὑ 

γηυσὶν καιομένῃσιν ἀμυνέμεν" ἀλλ᾽ ἐπὶ δώροις 

ἔρχεο" ἴσον γάρ σὲ ϑεῷ τίσουσιν ᾿4χαιοί. 

εἰ δέ χ᾽ ἄτερ δώρων πόλεμον φϑισήνορα δύῃς, 
οὐχέϑ᾽ ὁμῶς τιμῇς ἔσεαι, πόλεμόν περ ἀλαλκών."“ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

»“Ῥοῖγιξ, ἄττα γεραιέ, διοτρεφές, οὔ τί με ταύτης 

χρεὼ τιμῆς" φρονέω δὲ τετιμῆσϑαι Διὸς αἴσῃ, 

ἧ μ᾽ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, εἰς δ᾽ κ᾽ ἀυτμὴ 

ἐν στήϑεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 

691 ἅπαντα, χήδε᾽ δα] ἴία ἀἰδέϊηχ!! ΒΘΙΚο ΗΒ]. 1 2380. 
96 παμφανάοντα) τταμφανόωντα 1101]. 600 τοι] 1101], μοι Ἐπιδία- 

ἐπῖπ5. 601 χαλετὸν)] χάχιον 811]. 002 δώροις] 110}Ὶ τ6] 10 168, 

δώρων 8411 οἴπη ΑΥΙβίαγοο. 605 τιμῇς] τιμῆς 1ὈΡῚ ΤηΘΠΟ1 65. ΟἿΠῚ 

ΑΥΙΒίΔΙΟΠΟ, Του ΐαβθ6 γϑοίπιβ; ν. [4 οομ ΗΓ]. 991. 



Αιταί: 1 2531 

“ἡ μοι σύγχει ϑυμὸν ὀδυρόμενος χαὶ ἀχεύων μη μ᾿ ΥΧχ | ΝΡ, 5 ἃ χ ᾽ 

Ἡτρεΐδη ἥρωι φέρων χάριν" οὐδέ τί σε χρὴ πὴ ῬερΟν χαξ χρή 
τὸν φιλέειν, ἵνα μή μοι ἀπέχϑηαι φιλέοντι. 

χαλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν χκηδέμεν, ὅς χ᾽ ἐμὲ χήδῃ" 
ἣν 2 Χ , , , - ἰσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς. 

οὗτοι δ᾽ ἀγγελέουσι, σὺ δ᾽ αὐτόϑι λέξεο μίμνων 
εὐνῇ ἔνι μαλαχῇ" ἅμα δ᾽ ἠόι φαινομένηφιν 

’ 2 ᾿, ’ 2 2 ει ς ’, 2 γ 5" ᾽ {{ φρασσόμεϑ᾽, ἤ χε νεώμεϑ'᾽ ἐφ᾽ ἡμέτερ᾽ ἤ χε μένωμεν. 

ἢ, χαὶ Π].ατρόχλῳ ὃ᾽ γ᾽ ἔτ᾽ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ 
, ,ὔ λῚ ,ὔ, 2ὕ ᾽ «Ροίνιχι στορέσαι πυχινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα 

ἐχ χλισίης νόστοιο μεδοίατο" τοῖσι δ᾽ ἄρ᾽ 41ἴας 

ἀντίϑεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦϑον ἔειπεν" 

»διογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 
ΒΡ Ξ »: Α ᾽ὔ ὶ - , ’ Ἁ ἴομεν" οὐ γάρ μοι δοχέει μύϑοιο τελευτὴ 

- ϑὶ) 2 εὰὺ- ’ὔ Ξ δ ΑΖΑ -" Ὶ ἘΣ τῇδέ γ᾽ ὁδῷ χρανέεσϑαι" ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα 

χρὴ μῦϑον Δαναοῖσι χαὶ οὐχ ἀγαϑόν περ ἐόντα, 

οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. αὐτὰρ ᾿αΑχιλλεὺς 

ἄγριον ἐν στήϑεσσι ϑέτο μεγαλήτορα ϑυμὸν 
,ὔ 2 δὶχ , Α ἢ» ς , σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων 

τῆς, ἡ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων, 

γηλής. χαὶ μέν τίς τὲ χασιγνήτοιο φογῆος 
᾿ »ι τ ᾿ » δ 7 - Ξ ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεϑνηῶτος 
{{:) εἰ Ἁ 2 ὶ , ᾿] - 4232 ᾽ ἕξ δ᾽ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ᾽ ἀποτίσας, 

- ,ὔ ᾽ 2 ’ " ὶ,ὕὔ - Α ᾿Ὶ ΒΞ 4 τοῦ δέ τ᾽ ἐρητύεται χραδίη χαὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 

612 ὀδυρόμενος χαὶ] ΠΠΡν], ἐνὶ στήϑεσσιν ΑΥ᾿ΒίΑ ΟΠ] ΙΒ. 01 χη- 
δέμεν) χήδειν ΤΥ]. 616] ἀαιηπαπί θυπθ, ΒΘ ΚΚον 5, 811 στ]. 

618 ηόι] ἠοῖ 1|0γ]. 0358 τεϑνηῶτος] ἄπο 11] οτπὶ ΑὐἸβίανομο, τε- 

ϑνειῶτος (ηι 5 ργα βουϊρίο ἴῃ ΑἋ Θοίοι". 

ΙΧ 

020 

630 



ΙΧ 

640 

048 

οὔθ 

6000 

292 1: Πρεσβεία πρὸς “4 χιλλέα. 

ποινὴν δεξαμένου. σοὶ δ᾽ ἄλληχτόν τε χαχόν τε 

ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι ϑεοὶ ϑέσαν εἵνεκα κούρης 
,ὕὔ - ὶ,] ς Ἂ᾿ ᾽ὔ 27) ΞῚ 5] ,ὔ 

οἴης" νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ ἀρίστας, 

ἄλλα τὲ πόλλ᾽ ἐπὶ τῇσι. σὺ δ᾽ ἵλαον ἔνϑεο ϑυμόν, 

αἴδεσσαι δὲ μέλαϑρον" ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν 

πληϑύος ἔχ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων 

κήδιστοί τ᾽ ἔμεναι χαὶ φίλτατοι, ὅσσοι ᾿4χαιοί."" 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

»»Α͵ἱαν διογενὲς Τελαμώγιε, κοίρανε λαῶν, 

πάντα τί μοι χατὰ ϑυμὸν ἐείσαο μυϑήσασϑαι:" 
5Ὶ ἌΥ ΑΛ; ὶ7ἤ χη [τ ΐ, ΒῚ 5. ,ὔ 

ἀλλά μοι οἰδάνεται χραδίη χόλῳ, ὅππότ᾽ ἐχείνων 
’ὔ κΨ ἃ, ΒΡ] ’ὔ ὴ ᾽ ΕΝ ."» 7 

μγνήσομαι, ὥς μ᾽ ἀσύφηλον ἕν ᾿Αργεΐοισιν ἔρεξεν 
2 “" δι [ε » ΒΡ] 5. ἐν Ἁ 

᾿“τρεΐδης, ὡς εἴ τιν᾽ ἀτίμητον μεταγάστην. 
2 9. ,.Ὁ ΟΕ Εν Ἀν Ὁ 5 , τε ὃν 5 
ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἔρχεσϑε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασϑε 

οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος, 

πρίν γ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος “Ἔχτορα δῖον 

Μυρμιδόνων ἐπί τε χλισίας χαὶ νῆας ἱχέσϑαι 

χτείνοντ᾽ ᾿Αργείους, χατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας. 

χιφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ χλισίῃ χαὶ νηὶ μελαίν; 
α͵ φ ἢ | 7) Χλ ἕῃ Ζ γ Ι ῳ ἢ 
« ᾿ ᾿ Ἀ - ἐπ ’ὔ 7 {{ 

ἔχτορα χαὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὀίω. 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δὲ ἕχαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον 

σπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν, ἦρχε δ᾽ ᾿Οδυσσεύς. 

ΠΙ|.άτροχλος δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ διιῳῇσι χέλευσεν 

«Ῥοίνιχκι στορέσαι πυκινὸν λέχος ὅττι τάχιστα. 

αἱ δ᾽ ἐπιπειϑόμεγαι στόρεσαν λέχος, ὡς ἐχέλευσεν, 

086 δεξαμένου] δεξαμένῳ 1ἴ0}1 ππϑ]ουθ5; οἵ, ψ 206, 564 οἰϊδιη 

ΚΑΙΒΕΙ ἘΠΊ ΤΣ 040 ἐείσαο] ἄπο 1100], ἐείσω οἴου; ἕν τισι τῶν 
ὑπομνημάτων διῃρημένως ἐείσαο: 1) τηι8. 



“Διταί-: 1 »ΒΒῚ 

’ , χὠεά τε ῥῆγός τε λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτογ" 

ἔνϑ᾽ ὃ γέρων χατέλεχτο χαὶ ᾿Πόα δῖαν ἔμιμνεν. 
") Ν ΝΥ ΜῈ - , τὶ , 

αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐυπήχτου᾽" 

τῷ ὃ 
ι« 

2 ἄρα παρκατέλεκτο γυνή, τὴν “εσβόϑεν ἦγεν τς Ἐς ͵ ὉΠ Ε- 1), δὰ 
᾽ὔ 4 δι δὰ δ «Ῥόρβαντος ϑυγάτηρ Διομήδη καλλιπάρῃος. 

Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐλέξατο" πὰρ δ᾽ ἄρα χαὶ τῷ 

φις ἐύζωνος, τήν οἱ πόρε δῖος ᾿Αχιλλεὺς 

Σ χῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν, ᾿Ενυῆος πτολίεϑρον. 

οἵ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἔν ᾿Ατρεΐδαο γένοντο, 
ν βοῶν , , τ 2 - τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες ᾿Αχαιῶν 

δειδέχατ᾽ ἄλλοϑεν ἄλλος ἀνασταδὸν ἔχ τ᾽ ἐρέοντο" 

σιρῶτος δ᾽ ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γαμέμνων" 

»»Ἐἴπ ἄγε μ᾽, ὦ πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 

ἤ δ᾽ ἐϑέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήιον πῦρ, 
᾽ν - ,ὕ ΄ δ᾽ Ἄγ, αἱ Γ. Δεν ζς ἢ ἀπέειπε, χόλος δ᾽ ἔτ᾽ ἔχει μεγαλήτορα ϑυμόν; 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

»“Α΄τρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γάμεμνον, 

χεῖνός γ᾽ οὐκ ἐϑέλει σβέσσαι χόλον, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 

πιμπλάνεται μένεος, σὲ δ᾽ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα. 
Β] Ψ , 2 2 “"͵ "ὕὔ αὐτόν σὲ φράζεσθαι ἐν ᾿Αργεΐοισιν ἄνωγ εν, 

ὅτίπως χὲν νῆάς τε σαῷς χαὶ λαὸν ᾿Αχαιῶν" 

αὐτὸς δ᾽ ἠπείλησεν ἅμ᾽ ἠόι φαινομένηφιν 

γῆας ἐυσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλχέιιεν ἀμφιελίσσας. 

662 ᾿Ηόα] ἠῶ Ἰἰρι]. 680 αὐτόν σε] ΟἸ) 411 οαπὴ ΗΓ ἴλη, 

αὐτὸν σὲ το] ἴῃ οἷβ ἃ οὐπη ῬΓΟ]θιηθθὸ Αβοδ]οηϊία. 081 σαῷς] σό- 

ᾧς Ῥϑιοὶ, σόῃς ν6] σόης ΘΟΙΊΡ]ΙΠ 68 ἴῃ οἷ ΑΟ, σῴης 1), σώσῃς, σόοις 

Ρᾶποῖ; σοῷς οὐ σαῷς ΑὐἸδίατο 5: ν. ργδθί, Π. 8. ὅ, 1], 4, 682 76ι] 

ἠοῖ 1100]. 
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254 1: Πρεσβεία πρὸς “Ζχιλλέα. 

ΙΧ χαὶ δ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔρη παραμυϑήσασθϑαι 
»ὕ 1 2 ᾽ὔ ΒῚ Ἵν, 2 ,ὔ ὙΣΣ ’ 680 οἰχαδ᾽ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐχέτι δήετε τέκμωρ 

᾿]λίου αἰπεινῆς" μάλα γάῤ ἐϑεν εὐρύοπα Ζεὺς 

χεῖρα ξὴν ὑπερέσχε, τεϑαρσήχασι δὲ λαοί. 
«' 2) ΟΣ 5 ΠΡ Ἁ [σ » ἃ.» 5» ὔ [σὲ [4 : 

ὡς ἔφατ᾽ " εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ᾽ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο, 

Αἴας καὶ χήρυχε δύω, πεπνυμένω ἄμφω. 

690 Φοῖνιξ δ᾽ αὖϑ' ὁ γέρων χατελέξατο" ὡς γὰρ ἀνώγει, 

ὄφρα οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ὃ; φ( φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἕπηται 

αὔριον, ἢν ἐθέλῃσιν" ἀνάγκῃ δ᾽ οὔ τί μιν ἄξει." 
ει ΡΒ οΞ [4] 19 Ὑὔ 4 5] Ἁ 2 ,ὔ - ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 

᾿ὖϑον ἀγασσάμενοι" μάλα γὰρ χρατερῶς ἀγόρευσενγ] 
γ᾿ ͵ | λυ αν κἀς: δ ρῶς 790 τ 

695 δὴν δ᾽ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες ᾿“χαιῶν" 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 
2 “΄» » Ἀι ΒΡ 2 ὶ " Β] ᾽ὔ »,“΄τρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γάμεμνον, 

μηδ᾽ ὄφελες λίσσεσϑαι ἀμύμονα Π͵Ὶηλείωνα 
μυρία δῶρα διδούς" ὃ δ᾽ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως" 

τ00 γῦν αὐ μιν πολὺ μᾶλλον ἀγηγορίῃσιν ἐνῆκας. 
ΨΥ »" Χ - τ », 7 ἀλλ᾽ ἡ τοι χεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ χεν ἴῃσιν 

ἤ χε μένῃ" τότε δ᾽ αὖτε μαχέσσεται, ὅππότε χέν μιν 

ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνώγῃ καὶ ϑεὸς ὄρσῃ. 

ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. 

τοῦ γῦν μὲν χοιμήσασϑε τεταρπόμεγοι φίλον ἦτορ 
᾿ ᾿ » κι . , » τ δ 5 ᾿Ξ σίτου καὶ οἴνοιο τὸ γὰρ μένος ἐστὶ χαὶ ἀλχή 

αὐτὰρ ἐπεί κε φανῇ χαλὴ ῥοδοδάχτυλος ᾿ΗΠώς, 

χαρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε χαὶ ἵππους 

694] οἸηβθ αὐ ΖΘ ηΟΟἴπ5, ΒΡιΠπιπι ἱπ ]οαν ΑΥΙΒίαΡοΠπ5; οἵ. Η 404. 

ΤᾺ 3 1- 09 ἄνεῳ] ἄνεω Ἀ11|; ν. Β 598. τ023 μαχέσσεται] μαχή- 
σεται, Ἰἰθν]. τ04 ἐγὼ] ΠΌΡῚ ἔδιο ουιποβ, ἐγὼν Δ. 



Διταί: 1 

ΕῚ ’ " Ὁ . ἜΦΕΕῚ ΕΜ , Γ, { 

ὀτρύνων, καὶ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσϑαι. 

ὡς ἔφαϑ᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνησαν βασιλῆες 

εὖϑον ἀγασσάμενοι Ζιομήδεος ἱπποδάμοιο. 
χαὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν χλισίηνδε ἕχαστος, 

ἔνϑα δὲ χοιμήσαντο χαὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. 

ΟΝ ΧΟ“: 

ἄλλοι μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες ΠΙ}αναχαιῶν 

εὗδον παννύχιοι, μαλαχῷ δεδικημένοι ὕπνῳ" 

ἀλλ᾽ οὐχ ᾿Ατρεΐδην ᾿“γαμέμνονα ποιμένα λαῶν 

ὕπνος ἕχε γλυχερός, πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίγνοντα. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀστράπτῃ πόσις “Πρης ἠυχόμοιο, 

εύχων ἢ πολὺν ὄμβρον ἀϑέσφατον ἠὲ χάλαζαν τεύχων ἢ πολ ἀβρον ἀϑέσφατον ἠὲ χάλαζα 

ἢ νιφετόν, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας, 
πα , , ,ὔ ὶ - ἠέ ποϑι πτολέμοιο μέγα στόμα πευχεδαγοῖο, 

ὡς πυχίν᾽ ἐν στήϑεσσιν ἀνεστενόχιζ, ᾿γαμέμνων 
, - ὶ͵ὔ , ι 7 «ς , ) ’ 

γειόϑεν ἐκ χραδίης, τρομέοντο δέ οἱ φρένες ἐντός. 

ἢ τοι ὅτ᾽ ἐς πεδίον τὸ Τρωικὸν ἀϑρήσειεν, 

ϑαύμαϊζεν πυρὰ πολλά, τὰ χαίετο ᾿]λιόϑι πρό, 
2 “ ’ὔ 2 2 3 [δὲ ὶ 7 ᾿] ᾿] ’ -ι 

αὐλῶν συρίγγων τ᾽ ἐνοπὴν ὅμαδόν τ᾽ ἀνϑρώπων 
2 Ἁ α΄.» ἊΨ -- 2 Ἀιὶ Α , 2 - αὐτὰρ ὅτ᾽ ἐς γῆάς τε ἴδοι χαὶ λαὸν ᾿ἡχαιῶν Ι ϑ ) 

Ἀ 2 ἧ “» ,ὔ (]ὴ , 

πολλὰς ἐχ χεφαλῆς προοϑελύμνους ξἕλχετο χαίτας 
Ὁ ͵ ν 

ὑψόϑ᾽ ἐόντι Διί, μέγα δ᾽ ἔστενε χυδάλιμον χῆρ. 

ἥδε δέ οἱ χατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 

Νέστορ᾽ ἔπι πρῶτον Νηλήιον ἐλϑέμεν ἀνδρῶν, 

τι0 
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256 Κ: Ζολώνεια 

εἴ τινά οἱ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεχτήγαιτο, 

ἢ] τις ἀλεξίχακος πᾶσιν Δαναοῖσι γένοιτο. 

ὀρϑωϑεὶς δ᾽ ἔνδυνε περὶ στήϑεσσι χιτῶνα, 

ποσσὶ δ᾽ ὕπο λιπαροῖσιν ἐδήσατο χαλὰ πέδιλα" 

ἀμφὶ δ᾽ ἔτειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος 
7 ,)Ἤ ὶ , [4 1} 2 

αἴϑωνος μεγάλοιο ποϑηνεχές, εἵλετο ὁ ἔγχος. 
ει 12 Ρ᾽ 7 27 ’ὔ ἣν ᾽ δ αὖ . -“ 

ὡς δ᾽ αὔτως Μενέλαον ἔχε τρόμος" οὐδὲ γὰρ αὐτῷ 

ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανε, μή τι πάϑοιεν 
2 ,ὔ Α ἸΝ [6 [6 Ἀ ) ΡῚ - Ἄ, 

Αργέιοι, τοὶ δὴ ἔϑεν εἵνγεχα πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρὴν 

ἤλυϑον ἐς Τροίην, πόλεμον ϑρασὺν δρμαίνοντες. 
ὶ Ψ ᾿ -» ὲ , Ἄ, τ βρτυ, 

παρδαλέῃ μὲν πρῶτα μετάφρενον. εὐρὺ κάλυψεν 
͵ὔ 2 ΑΥ̓͂ ΕΝ αὖ ’ Ὁ ΒΡ] ’, 

ποικίλῃ, αὐτὰρ ἐπὶ στεφάνην χεφαλῆφιν ἀείρας 

ϑήχατο χαλχείην, δόρυ δ᾽ εἵλετο χειρὶ παχείῃ" 

βῆ δ᾽ ἔμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεόν, ὃς μέγα πάντων 
Ξ Ἵ », κ 2) «εἰ ΄, ᾿ 7 ᾿Αργείων ἤνασσε, ϑεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ. 

᾿ ΨῚ Τμτ ὙΦ 5 . τι , ΡΥ) Ν 
τὸν δ᾽ εὑρ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι τιϑήμενον ἔντεα χαλὰ 

γηὶ παρὰ πρυμνῇ" τῷ δ᾽ ἀσπάσιος γένετ᾽ ἐλϑών. 

τὸν πρότερος προσέεισιΣ βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος" 
τί 9 , )9. - Ξ Υ͂ , 3: π᾿ κ γΕ ,ὔ 

»τεἱἰρϑ᾽ οὕτως, ἠϑεῖε, κορύσσεαι; ἡ τιν᾽ ἑταίρων 

ὀτρυνέεις Τρώεσσιν ἔπι σκοπόν; ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 

δείδω, μὴ οὔ τίς τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον, 

ἄνδρας δυσμενέας σχοπιαζέμεν οἷος ἐπελϑὼν 

γύχτα δι’ ἀμβροσίην" μάλα τις ϑρασυχάρδιος ἔσται.“ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη χρείων ᾿4“γαμέμνων" 

»χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σέ, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε, 

χερδαλέης, ἥ τίς χεν ἐρύσσεται ἠδὲ σαώσει 

98 ἔπι σχοττόν] ΝΙοῖαβ. ἃριι ἩΘΙΟΙΆπππη, απιθ πὶ ΤΘΟΘη Ο 65. Θ]- 

ΤΟΙ ΘΒ. ΠΟ Ῥ8ΠΟΪ βθ οι βιηΐ, ἐχείσχοστον ᾿ἰρν]; οἵ, Καὶ 8492. 
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᾿ργεΐους καὶ νῆας, ἐπεὶ Διὸς ἐτράπετο φρήν. 

“Εχτορέοις ἄρα μᾶλλον ἔπι φρένα ϑῆχ᾽ ἱεροῖσιν" 

οὐ γάρ πω ἰδόμην οὐδ᾽ ἔχλυον αὐδήσαντος 
δι κι. .».. ἐν , Ἰ τ ας οκ " 
ἄνδρ᾽ ἕνα τοσσάδε μέρμερ᾽ ἐπ᾿ ἤματι μητίσασϑαι, 

ὅσσ᾽ “Ἔχτωρ ἔρρεξε διίφιλος υἷας ᾿“χαιῶν 
», », -" [Φ , » Ἴ-. “, 

αὔτως, οὔτε ϑεᾶς υἱὸς φίλος οὔτε ϑεοῖο. 
Ὑ, Δ» 2 [δὲ Ν , 2 σ 

ἔργα δ᾽ ἔρεξ᾽, ὅσα φημὶ μελησέμεν ᾿“ργεΐοισιν 

ηϑά τε χαὶ δολιχόν᾽ τόσα γὰρ χαχὰ μήσατ᾽ ᾿Αχαιούς. 

ἀλλ ἴϑι νῦν, Αἴαντα χαὶ ᾿Ιδομενῆα χάλεσσον 

δίμφα ϑέων παρὰ νῆας" ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ Νέστορα δῖον 
᾿Ὶ ἄγε ννΣ , ) ,ὔ ", Ἂ 53" εἶμι χαὶ ὀτρυγέω ἀνστήμεναι, αἴ χ᾽ ἐϑέλῃσιν 

ΩΣ »" 2 ’ ς Α ,, 5.8» 2 -" 

ἐλϑεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος ἠδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 

χείνῳ γάρ χε μάλιστα πιϑοίατο" τοῖο γὰρ υἱὸς 

σημαίνει φυλάχεσσι χαὶ ᾿Ιδομενῆος ὀπάων 
΄ ᾿ » , 2 , , , {{ 

"Μηριόνης" τοῖσιν γὰρ ἕπετράπομέεν γε μάλιστα. 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος" 

πῶς τ᾽ ἄρ μοι μύϑῳ ἐπιτέλλεαι ἠδὲ κελεύεις; 
᾽) 5 0, ᾿ υ Ἶ ἷν 7) ν ΕΥῚ 

αὖϑι μένω μετὰ τοῖσι, δεδὲγ μένος εἰς ὅ κεν ἔλθῃς, 
υΝΧ ᾽, . 2 "Ἢ ἜΣ να γΝ » 2 ΄, «(( ἠὲ ϑέω μετὰ σ᾽ αὐτις, ἐπὴν ἔὺ τοῖς ἐπιτείλω; 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων" 
ἘῚ , , 2 , 2 , 

»αὖϑι μένειν, μή πως ἀβροτάξομεν ἀλλήλοιιν 

ἐρχομένω" πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατὸν εἰσὶ κέλευϑοι. 

φϑέγγεο δ᾽, ἡ κεν ἴῃσϑα, καὶ ἐγρηγόρϑαι ἄνωχϑι 

48 ἐπ᾽ ἤματι] ΛΟ 1], ἐν ἤματι γο]ααὶ οαπὰ Αὐἱβίδιομο. (εἴ. 

ω 118), ππᾶθ ἕν᾿ ἤματι. Ρ61 οοηῃϊθοίμηπ οἤἴδοῖῥ ΒΟ ΠΘυ  πι5 (ἃ. 1656) οὐ 

Θαμι βθοιίι5. ΒάΡπ65. Οἱ, βὶ 2384. 01. 52] ἀδηηπαθαηύ ΑΥἸΒίορΠΔΠ65 οἱ 

ΑὙΙΒ ΔΥΌ 8. 61 τ᾽ ἄρ] γάρ 110ν], σονΡθχϑυιηΐ Ππθπίζοι" δἑ Οομθοί; ν. 

Ρ αθῖ, Π. 8. 8. ὁ1 ἐγρηγόρϑαι] ππτι5 οοὔοχ, ἐγρήγορϑαι (ἐγρήγορϑε 
ἘΠῚῚ5) ΟοἴουῚ οππὶ ἩΘΡΟΘΙΔΠΟ : ν. ρυϑθῖ, 8. 6,1, 8. 
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98 Κ: Ζολώνεια 

49 ἊΣ - 2 Γ " ὃ (τ 
πατρόϑεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων ἄνδρα ἕχαστογ, 

πάντας χυδαίνων, μηδὲ μεγαλίζεο ϑυμῷ. 
» ᾿ τ 2 , , Ξ ΘΕ ,, 
ἀλλὰ χαὶ αὐτοί περ πονεώμεϑα: ὧδέ που ἄμμιν 

Ζεὺς ἔτι γιγγνομένοισιν ἵει χαχότητα βαρεῖαν." 

ὡς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεόν, εὖ ἐπιτείλας" 
2 ΔΝ « -- .᾽ 17 Ν ἋΤ,' , -“ 

αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ᾽ ἰέναι μετὰ Νέστορα ποιμένα λαῶν. 

τὸν δ᾽ εὗρεν παρά τὲ χλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ 
) - 27 --ς- "4 19 2 “3. » 

εὐνῇ ἔνι μαλαχῇ" πάρα δ᾽ ἔντεα ποικίλ᾽ ἔχειτο, 
5) Ν Ἁ ΝΑ δὶ - ,ὔ Ψ 

ἀσπὶς χαὶ δύο δοῦρε φαειγή τε τρυφάλεια, 
᾿ ᾺΧ ᾿ -» ΄ τ δ μἷξ ᾿ πὰρ δὲ ζωστὴρ χεῖτο παναίολος, ᾧ δ᾽ ὃ γεραιὸς 

ζώγνυϑ', ὅτ᾽ ἐς πόλεμον φϑισήγορα ϑωρήσσοιτο 
Ν »ὔ΄ 2 Ν 2 ᾿Ὶ ΒῚ Ἷ ὔ “. -“ 

λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ. 

ὀρϑωϑεὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ ἀγκῶνος, χεφαλὴν ἐπαείρα 
Ν Ξ Ν χ 5 5). ζὦ φ " 5 Ν 5; 

᾿Ατρεΐδην προσέειπε καὶ ἐξερεείνετο μύϑῳ:" 
»τίς δ᾽ οὗτος χατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἷος 

γύχτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε ϑ᾽ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; 
7 Ρ] 2 , ὶ Ὁ», » Ἄς ἴα ᾽ὔ ἠέ τιν᾽ οὐρήων διζήμενος ἤ τιν᾽ ἑταίρων; 

, Ὁ] 2 , » Ξε. ἈαΡ Σ ΞΡΒρ Ὑ}55}. - ’ , γεν κ ς φϑέγγεο, μηδ᾽ ἀχέων ἐπ᾽ ἔμ᾽ ἔρχεο" τίπτε δέ σὲ χρεώ; 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γ7γαμέμνων" 
5 Ἁ72 7 ᾿ δὲ ΠΝ ΠΡ τ ΡῈ - »,ὦ Νέστορ Νηληιάδη, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 

γνώσεαι ᾿Ατρεΐδην ᾿“γαμέμνονα, τὸν περὶ πάντων 

Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι διαμπερές, εἰς ὅ᾽ χ᾽ ἀυτμὴ 
2 Ψ᾽ ,ὔ ,ὔ Ψ ᾿ς 2 2 ,ὔ ἐν στήϑεσσι μένῃ χαί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ. 

ΓΦ ἘΞ 5 2 ν 5) 3 τ Ἐν «! « πλάζομαι ὧδ᾽, ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ᾿ ὄμμασιν ἥδυμος ὕπνος 

ἱζάνει, ἀλλὰ μέλει πόλεμος χαὶ κήδε ᾿Αχαιῶν. 

ΤΊ γιγνομένοισι») ἅπο 1101, γεινομένοισιν (ἴὰ ΑΟἹ γε] γινομένοι-- 
σιν οοίρ:}. 84] ἀδιππαθαΐ ΑΥἸΒ ΔΙ ΌΠΠ5. 91 ὄμμασιν ἥδυμος] ὄμι- 
μασι νήδυμος 101]. 
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» »« Ν - , ι ψ δὶ 2 δι" Ὑ Υ αἰνῶς γὰρ Δαναῶν πέρι δείδια, οὐδέ μοι ἤτορ Χ 

ἔμσιεδον, ἀλλ᾽ ἀλαλύχτημαι, χραδίη δέ μοι ἔξω 
, 2 , ’ 12 «; νι - Ὄ στηϑέων ἐχϑρῴσχει, τρομέει δ᾽ ὕπο φαίδιμα γυῖα. 9 

») 2 ", , 2 ἈΝ ᾿Ξ , 2 «, «ς , 

ἀλλ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σέ γ᾽ ὕπνος ἱχάγει, 

δεῦρ᾽ ἐς τοὺς φύλακας χκαταβήομεν, ὄφρα ἴδωμεν, 

μὴ τοὶ μὲν χαμάτῳ ἁδηχότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ 

χοιμήσωνται, ἀτὰρ φυλαχῆς ἐπὶ πάγχυ λάϑωνται. 

δυσμενέες δ᾽ ἄνδρες σχεδὸν ἥαται" οὐδέ τι ἴδιιεν, 100 

μή πως χαὶ διὰ νύχτα μενοιγήσωσι μάχεσϑαι."" 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Τ ρήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

»Α]τρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γάμεμγον, 

οὔ ϑην “Ἕχτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεὺς 

ἐχτελέει, ὅσα που νῦν ἕλπεται" ἀλλά μιν οἴω 10ῦ 

χήδεσι μοχϑήσειν χαὶ πλείοσιν, εἴ χεν ᾿Αχιλλεὺς 
2 ΄, 2 , , 7η ΩΣ ἐχ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέννῃ φίλον ἤτορ. 

σοὶ δὲ μάλ᾽ ἕψομ᾽ ἐγώ" πότι δ᾽ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους, 

ἠμὲν Τυδείδην δουριχλυτὸν ἠδ᾽ ᾿Οδυσῆα 

ἠδ᾽ Αἴαντα ταχὺν χαὶ «Ῥυλέος ἄλκιμον υἱόν. 110 
2 5} ᾿ὔ ἰὴ ΄ " ᾿' Δ ἶ 

ἀλλ᾽ εἴ τις χαὶ τούσδε μετοιχόμεγνος καλέσειεν, 

ἀντίϑεόν τ᾽ Αἴαντα καὶ ᾿Ιδομενῆα ἄναχτα" 
τῶν γὰρ γῆες ἔασιν ἑχαστάτω οὐδὲ μάλ᾽ ἐγγύς. 

ἀλλὰ φίλον πὲρ ἐόντα χαὶ αἰδοῖον Μενέλαον 

γειχέσω, εἴ πέρ μοι νεμεσήσεαι, οὐδ᾽ ἐπιχεύσω, 11 

98 πέρι δείδια) ὀοτηρ]αγα5 ἴῃ οἷβ ΑΟ, περιδείδια τοι απ; {Ππᾶ 

Ῥγδθίονυ αὶ Ἡθγο ΙΔ ηπ85 δὲ βου δηΐ δα! 65 ἀηΐθ ὙΥΟΙἤπτη, αἰ ῬΥΙΠΠ5 

οοπίπηχίί, ΟΥ, Ρ 240. 91 χαταβήομεν] Δ, καταίμετα τπι5) βείομεν 
ὁρίβι. 98 ἁδηχότες) ἃ, ἀδδηχότες Ῥᾶποϊὶ, ἀδηχότες το] ϊατ. 

100 ἥαται] εἵαται (εἴαται ΟἹ 1100]. 106 σπου νῦν] πού νυν Ῥᾶιποϊ ἴῃ 

815 Α. Οὗ, ἢ, 219. ξλπεται] ἐέλπεται. ΠἸρΥὶ τηθ]]1ογ68. 
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Χ ὡς εὕδει, σοὶ δ᾽ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσϑαι. 
-" ΡΥ. ν» ’ 2 - , 

νῦν ὄφελεν κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσϑαι 

λισσόμενος" χρειὼ γὰρ ἱχάνεται οὐχέτ᾽ ἀνεχτός.““ 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων" 

150 ,,ὦ γέρον, ἄλλοτε μέν σὲ καὶ αἰτιάεσϑαι ἄνωγα" 

πολλάχι γὰρ μεϑιεῖ τε χαὶ οὐχ ἐθέλει πονέεσϑαι, 

οὔτ᾽ ὄχνῳ εἴχων οὔτ᾽ ἀφραδίῃσι γόοιο, 

λλλ: ἐμέ τ᾽ εἰσοράων χαὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος δρμήγ᾽ ὕων. δὶ ξ ἐροτ ἐρο "7 τ 
- Ὁ 2 ’, , »ὴῚ32 2 ,ὕ , τὴν ,ὔ 

γῦν δ᾽ ἐμέο πρότερος μάλ᾽ ἐπέγρετο χαί μοι ἐπέστη. 

135 τὸν μὲν ἐγὼ προέηχα χαλήμεναι, οὃς σὺ μεταλλᾷς. 

ἀλλ ἴομεν" χείνους δὲ χιχησόμεϑα πρὸ πυλάων 
3} Ψ στο ς Ὁ; ’ 2 , ὶ 2 ἢ { 

ἐν φυλάχεσσ᾽" ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέϑεσϑαι. 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα 1 Ἑρήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

οὕτως οὔ τίς οἱ νεμεσήσεται οὐδ᾽ ἀπιϑήσει 

180 ᾿“ργείων, ὅτε κέν τιν᾽ ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.“ 
ογ ᾽ ε ᾿ Ν ῃ ᾿ 7: 

ὡς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήϑεσσι χιτῶνα, 
Ὶ» ποσσὶ δ᾽ ὕπο λιπαροῖσιν ἐδήσατο χαλὰ πέδιλα" 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαῖναν περονήσατο φοιγιχκόεσσαν ἠ 5 ΧΙ 1. ] φ 

διιλὴῆν ἐχταδίην --- οὔλη δ᾽ ἐπενήνοϑε λάχνη --, 

186 εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῷ" 

βῆ δ᾽ ἰέναι κατὰ νῆας ᾿“χαιῶν χαλκοχιτώνων. 

πρῶτον ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα 4ιπ μῆτιν ἀτάλαντον 

ἐξ ὕπγου ἀνέγειρε 1 Ἑρήγιος ἱππότα Νέστωρ 

φϑεγξάμενος, τὸν δ᾽ αἶψα περὶ φρένας ἤλυϑ᾽ ἰωή᾽ 

190. αἰτιάεσϑαι] αἰτιάασϑαι ΙἰὈτ], αἰτιάσασϑαι τππ8. 

121 μεϑιεῖ] μεϑίει Ἰ1ῸΡῚ ΡΠ αν πὶ οὐ ορεϊπηϊ ; ΠΠ|4 ῬΥἾτητι5. 50 Ἰρ810 ΗΘΥΠΘ, 

Ροβίιμπανοναί Βυπιποκ. Οὗ, Β τ82. Ε 880. 128 εἰσοράων]) εἰσορόων 

ΠΥ. 1921 ἵνα γάρ] Ἰἰθν], ἵγα τ᾽ ἄρ οοπίθοῖς ΒΘΚΚΟν ΗΒΙ. 1 267 56. 
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ἐκ δ᾽ ἦλϑε χλισίης χαί σφεας πρὸς μῦϑον ἔεισιεν" 

»τίφϑ᾽ οὕτω χατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἷοι ἀλᾶσϑε 

γύχτα δὲ ἀμβροσίην; ὅδ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵχει;"" 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ] Ἐρήγιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 

»»διογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 
᾿ ,ὔ ᾿ » Ἁ »ἢὕ ,ὔ 2 ’ὔ 

μὴ νεμέσα" τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηχεν ᾿Αχαιούς. 
. » Τὰ « 2 », ν Ρ 2 , « 2 } ,, 

ἀλλ ἕπε, ὄφρα χαὶ ἄλλον ἐγείρομεν ὃν τ΄ ἑπέοιχεγ 

βουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσϑαι."““ 

ὡς φάϑ᾽" ὃ δὲ χλισίηγδε κιὼν πολύμητις ᾽Οδυσσεὺς 

ποικίλον ἀμφ᾽ ὥμοισι σάχος ϑέτο, βῆ δὲ μετ᾽ αὐτούς. 

βὰν δ᾽ ἐπὶ Τυδείδην Διομήδεα. τὸν δ᾽ ἐχίχανον 

ἐχτὸς ἀπὸ χλισίης σὺν τεύχεσιν" ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 

εὗδον, ὑπὸ χρασὶν δ᾽ ἔχον ἀσπίδας, ἔγχεα δέ σφιν 
,ὕ᾿, 2 ) - -“ 2 ἐξ “ἢ ΨῚ ᾿ 

ὄρϑ᾽ ἐπὶ σαυρωτῆρας ἐλήλατο, τῆλε δὲ χαλχὸς 
,) τ. Χ ᾿ ᾿ς φεὲ 9 Ν [9 ιν ταὶ λάμφ᾽ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός" αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 
Ξ δ» 41. Ὁ τὴν 9) ») ΕὐΓΩΝ δ νον , 

εὗὑδ᾽, ὑπὸ δ᾽ ἔστρωτο ῥιγὸν βοὸς ἀγραύλοιο, 

αὐτὰρ ὑπὸ χράτεσφι τάπης τετάνγυστο φαειγός. 
Ἁ ε 2 ,ὔ ,ὔ «ς ΄, τ’' τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Τ] ρήνιος ἱππότα Νέστωρ 

λὰξ ποδὶ χινήσας, ὥτρυνέ τε γνείχεσέ τ᾽ ἄντηγ᾽" 

»ἔγρεο, Τυδέος υἱέ" τί πάννυχον ὕπνον ἀωτεῖς; 

οὐχ ἀΐεις, ὡς Τρῶες ἐπὶ ϑρῳσμῷ πεδίοιο 
“ ΣΥ͂Σ ΤΠ ΨΗ 2ὴ 7. 15... Ὁ» ἀν. ἌΣΤΡΑ εὐ ἥαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δ᾽ ἔτι χῶρος ἐρύχει; 

«ι , 3 «ι Ψ] 2 « , “" 2 ’, ὡς φάϑ᾽ ὃ δ᾽ ἐξ ὕπνοιο μάλα χραιπνῶς ἀγνόρουσεν 

καί μιν φωγήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»Οχέτλιός ἐσσι, γεραιέ: σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγεις. 

140 ἕπε)] τπππ8 οοθχ οἴπὴ ΑΥβίανοιο, ἔσσευ οθίου! ; οἵ, Νποὶς 

ΒΡι. 80 νΡ. 80. 101 ἥαται] εἴαται ΔῸ δὲ ππλτι5 ὁχ 1115, εἴατ᾽ 1), εἴα- 

ται ὙΠ αι]. 
Ἡοιπονὶ 1)185. 70]. 1. 10 

141 

100 



242 Κ: Ζολώνεια 

Χ οὔ γυ χαὶ ἄλλοι ἕασι νεώτεροι υἱες ᾿“Ϊχαιῶν, 

100 οἵ χεν ἔπειτα ἕχαστον ἐγείρειαν βασιλήων 
, Ρ] ΄ Ξ Χ ὯΣ 5 , ΄ Ξὶ “ Ψ9ςξ πάντῃ ἐποιχόμεγοι; σὺ δ᾽ ἀμήχανός ἔσσι, γεραιέ. 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε 1 Ἑρήγιος ἱιπότα Νέστωρ" 

»γαὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, φίλος, χατὰ μοῖραν ἔξιστες " 

1τὸ εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμογνες, εἰσὶ δὲ λαοὶ 

χαὶ πολέες, τῶν χέν τις ἕποιχόμεγος χαλέσειξγ. 
πὸ ᾽" , ν ,ὔ 2 ὔ - 

ἀλλὰ μάλα μεγάλη χρειὼ βεβίηχεν ᾿αἰχαιούς 
-“ Ν ὶλ , ) ᾿ ἸΣ - [σ, 2 - γῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς 

᾽ν ,η ᾿ », ΣῈ τι αὶ - 
ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεϑρος ᾿Αχαιοῖς ἠὲ βιῶγαι. 

1τ8ὸ ἀλλ᾿ ἴϑι νῦν, Αἴαντα ταχὺν χαὶ «Φρυλέος υἱὸν 

ἄνστησον --- σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος ---, εἰ μ᾽ ἐλεαίρεις.““ 

ὡς φάϑ'᾽- ὃ δ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος 

αἴϑωνος μεγάλ δηνεχές, εἷλ δ᾽ ἔγχος" ἴϑωγος μεγάλοιο ποϑηγεχές, εἵλετο γχος 

βῆ δ᾽ ἰέναι, τοὺς δ᾽ ἔνϑεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως. 
τ᾿ ( 139 εἢ Ἧι ἣΣ 2 Ξ , ΣᾺ 180. οὗ δ᾽ ὅτε δὴ φυλάχεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχϑεν, 

οὐδὲ μὲν εὕδοντας φυλάχων ἡγήτορας εὗρον τε ροεοστος Ἴγητορας ξῦρον, 
ἀλλ᾿ ἐγρηγορτὶ σὺν τεύχεσιν ἥατο πάντες. 

ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσωσιν ἐν αὐλῇ 

ϑηρὸς ἀχούσαντες χρατερόφρογος, ὕς τὲ χαϑ'᾽ ὕλην 
ΘΕ ΟΣ ἘΠ γ 9 ὯΝ 5.5 Ὁ 5.205 ΤΣ 18 ἔρχηται δι’ ὄρεσφι, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐπ᾿ αὐτῷ 

ἀνδρῶν ἠδὲ χυνῶν, ἀτιό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν" 

ὡς τῶν ἥδυμος ὕπνος ἀπὸ βλεφάροιιν ὀλώλει 

γύχτα φυλασσομένοισι χαχήγν" πεδίονδε γὰρ αἰεὶ 

169. φίλος] Π0γὶ [8 8 οτηηθ 5. ἐππῃ ΑΥΙβίορ απ (2), γέρων τππιι8, τέχος 

ξονίαβϑθ Αὐιβίαρομπβ. ΟἿ ργδϑῖ, Π. 8. 6, ἢ, 8. 182 ἥατο] εἵατο (είατο 

) 101]. 188 δυσωρήσωσιν)] δυσωρήσονται ΤἰὈν1; {Ππ4 6χ ΑΡΟΙ]]ΟΠΙ; 

ΒΟΡΠἰβίαθ Ἰθχῖοο (60, 960 Τϑοθρὶς ΚΡ ΓΖ Π6 } Θυπητ|6. ΒΘ ΘΠ ΟΘἰθΡῚ ΘΙ Γ0165. 

181 ἥδυμος)] νήδυμος 1101]. 



4Δολώνεια: Καὶ 943 

“2 Ε] ς ,ὔ ᾿] » ’ ᾿ » ἕξ Υ̓ τετράφαϑ᾽, ὁππότ᾽ ἔπι Τρώων ἀΐοιεν ἰόντων. Χ 

τοὺς δ᾽ ὁ γέρων γήϑησεν ἰδὼν ϑάρσυνέ τε μύϑῳ 190 

[χαί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα ]" 

»οὕτω γῦν, φίλα τέκνα, φυλάσσετε" μηδέ τιν᾽ ὕπνος 

αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν." 

ὡς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο" τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

᾿ργεΐων βασιλῆες, ὅσοι χεχλήατο βουλήν. 19 

τοῖς δ᾽ ἅμα Μηριόνης χαὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς 

ἤισαν" αὐτοὶ γὰρ κάλεον συμμητιάεσϑαι. 
᾽ ΨΚ ὶ , ΡῚ ᾿ ς δὶ , τάφρον δ᾽ ἐχδιαβόγντες ὀρυχτὴν ἑδριάοντο 

ἐν χαϑαρῷ, ὅϑι δὴ νεχύων διεφαίνετο χῶρος οᾳ ᾽ ῃ τ φ 5 " 3 

πιπτόντων, ὅϑεν αὖτις ἀπετράπετ᾽ ὄβριμος “Εχτωρ 200 
2 Ἶ Φ .,. «; κΧ Ν Ν 2 ,η, Ξ ὀλλὺς ᾿“ργεΐους, ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐχάλυψεν 

ἔνϑα χαϑεζόμενοι ἔπε᾽ ἀλλήλοισι πίφαυσχον. 

τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε 1 ρήγιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 
τὶ , 2 »" ὯΩ ΑΝ ΄Ω Ἀδὰ 2 - »»ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίϑοιϑ᾽ ἑῷ αὐτοῦ 
- η , δὴν - , ς - ϑυμῷ τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαϑύμους 20ῦ 

ὩΣ -“" Β , Ὗς (!ὴ 2 , ἐλϑεῖν; εἴ τινά που δηίων ἕλοι ἐσχατάοντα 

ἤ τινά που χαὶ φῆμιν ἐνὶ Τρώεσσι πύϑοιτο, 

ἅσσα τὲ μητιάουσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν 

αὖϑι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροϑεν ἠὲ πόλινδε 

ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ᾽ ᾿ἡχαιούς. 210 

ταῦτά τὲ πάντα πύϑοιτο καὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλϑοι 

191] οχπϊτ{ππηΐ ΘΟΙΏΡ] 165 ἴῃ οἷ Α: οἵ Ν 480. Ρ 85. κ 480. 482; 

ΕΊ [5 7 903: Ζ 45. 191 συμμητιάεσϑαι] συμμητιάασϑαι ἸἰΌν], 

198 ἑδριάοντο)] ἑδοιόωντο Ἰ10Υ]. 900 ἐσχατάοντα) ἐσχατόωντα 

Π|0ν]. 208 μητιάουσι) μητιόωσι Ἰἰθν]. 211 ταῦτά τε] ποὴ ῥϑποὶ 

οππὶ ΝΊΘΔΠΟΙ 6, ταῦτα χὲ Δ]. 
1608 
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Χ ἀσχηϑής" μέγα κέν οἱ ὑπουράνιον χλέος εἴη 

πάντας ἐπ᾿ ἀνϑρώπους. καί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσϑλή" 

ὕσσοι γὰρ νήεσσιν ἔπι κρατέουσιν ἄριστοι, 

ο1ὅ τῶν πάντων οἱ ἕχαστος ὄιν δώσουσι μέλαιναν 

ϑῆλυν ὑπόρρηγνον, τῇ μὲν χτέρας οὐδὲν ὁμοῖον" 

αἰεὶ δ᾽ ἐν δαίτῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται." 
«ει "ὕ] 2 «' 2 ΡῚ “2 2 Α 2 ,ὔ -" 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀχὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 

28 οἰΝέστορ, ἔμ᾽ ὀτρύνει χραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 
2 -" δὶ ’ὔ ὶ ὦ Ἁ, 2 ᾿Ὶ Ὁ 2 ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων 

Τρώων. ἀλλ᾽ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ᾽ ἕποιτο καὶ ἄλλος, 

μᾶλλον ϑαλπωρὴ χαὶ ϑαρσαλεώτερον ἔσται. 
,ὔ δύ ΡῚ τ " , Χ « ΡΥ ΤΥ, 

συν τὲ υ ξΟχομξ1 ( ΟΣ ΤῈ 700 ο του ΣΨΟΉσεν, 

[Ὡ] τ αχι ὅππως χέρδος ἔῃ" ὕνος δ᾽ εἴ πέ ΄σ πῶς χέρδος ἕῃ" μοῦνος ὁ εἴ πέρ τὲ νοήσῃ; 
2 , , ς Ω ’ ’, Χ , - {{ 

ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε γόος λεπτὴ δέ τε μῆτις. 

ὡς ἔφαϑ'" οἱ δ᾽ ἔϑελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσϑαι. 

ἠϑελέτην Αἴαντε δύω ϑεράποντες Ἄρηος, 

ἤϑελε Μηριόνης, μάλα δ᾽ ἤϑελε Νέστορος υἱός, 

280 ἤϑελε δ᾽ ᾿“τρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος, 

ἤϑελε δ᾽ ὃ τλήμων ᾿Οδυσεὺς καταδῦναι ὅμιλον 

Τρώων" αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἑτόλμα. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4“γαμέμνων" 

» Τυδεΐδη Διόμηδες, ἐμῷ χεχαρισμένε ϑυμῷ, 
285 τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ᾽ αἱρήσεαι, ὅν χ᾽ ἐϑέλῃσθα 

δ ͵ ν: ᾽ ΐ ᾽ 
,ὔ Ν ,ὕὔ 2 Χ , ,ὔ ’ὔ 

φαινομένων τὸν ἄριστον, ἐπεὶ μεμάασί γὲ πολλοί. 

μηδὲ σύ γ᾽ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω 

214 ἔπι χρατέουσι»)] ἐπιχρατέουσιν 11]. 210 ὑπόρρηνον»] 
Π|ΡΡῚ, ὑσσόρηνον ΑὐἸβίδγομαβ; οἵ. 1 104. 
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χαλλείπειν, σὺ δὲ χείρον᾽ ὀπάσσεαι αἰδόι εἴχων Σ 

ἐς γενεὴν ὁράων, μηδ᾽ εἰ βασιλεύτερός ἐστιν.“ 

ὡς ἔφατ᾽" ἔδδεισεν δὲ περὶ ξανϑῷ Μενελάῳ. 240 

τοῖς δ᾽ αὖτις μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 
εἰ ὲν δὲ) . , . , , 2 ᾿ς ΕΙΡΕ Ἵ ) σϑ- »δἱ μὲν δὴ ἕταρόν γε χελεύετέ μ᾽ αὐτὸν ἑλέσϑαι, 

πῶς ἂν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆος ἐγὼ ϑείοιο λαϑοίμην; 
ἝἍ " κι ᾿ 2 , 

οὗ πέρι μὲν πρόφρων χραδίη χαὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 

ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἕ Π]αλλὰς ᾿4΄ϑήνη. ο4Ὁ 

τούτου γε σπομέγνοιο χαὶ ἐχ πυρὸς αἰϑομένοιο 

ἄμφω νοστήσαιμεν, ἐπεὶ πέρι οἷδε νοῆσαι.“ 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπιε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
Τυδεῖδη, “ α,, δὰ 1. ,, , , Ἀὶ ᾿ ,» μήτ᾽ ἄρ μὲ μάλ᾽ αἴνεε μήτε τι νείκει 

2 Εις , “ ἊΣ ἫΝ ."» 2 ’ εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ᾽ ᾿4ργεΐοις ἀγορεύεις. 250 

ἀλλ᾿ ἴομεν" μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύϑι δ᾽ ἠώς" 

ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παροίχωχκεν δὲ πλέων νὺξ 
τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ᾽ ἔτι μοῖρα λέλειτιται."" 

ὡς εἰπόνϑ'᾽ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην. 

Τυδεΐδῃ μὲν δῶχε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης 958 

φάσγανον ἄμφηκες --- τὸ δ᾽ ἑὸν παρὰ νηὶ λέλεισιτο --- 

χαὶ σάκος" ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην χεφραλῆφιν ἔϑηκεν 

ταυρείην, ἄφαλόν τὲ χαὶ ἄλλοφον, ἡ τὲ χαταῖτυξ 

288 αἰδόι] αἰδοῖ ἸἰὈν]. 2359. ὁράων)] ὁρόων 10}. 9406 γε 

σπομένοιο] ῬίοΙοΙμλθιι5. Αβολ]οηϊία, γ᾽ ἑσπομένοιο Ἰἰθν]. 941 πέρι 

οἷ δὲ] ποπμι}}} νϑίθυ ἢ Θ᾽ ἈΠ ΙΟΟΥΠΙ, σιερίοιδε (περίει δε ττι5) ΠΡ 

οἴπὶ ΑὐὙἸβίαυοΠο. ΘΟ η ΠΟ 65. ΝΥ ΟἸΠ πη. 56οι{1 οοηϊπποίθ ΒΟΥ ΡΒθιπηΐ. 

2023 στιαροίχωχεν) Π)οΓΟΐμοιι5 οἱ ΑΡΟ]]Ομἶπι5 ΠΎ ΒΘ Ο] 5, [ον ἴαβ56. θἔϊαιῃ ΑΥἹ- 

ΒίδγοΙ 5, σταρῴχηχεί») 0}. 255] οἠηϊβοι αὐ Ζθποάοίαβ, ἀδιηπαθαῃΐ 

ΑὐἸΒίορ απ 5. οὐ ΑὐἹ βία 8. 908. ἄλλοφον] ἄλοφον 4111 οππὶ ΑΥἹ- 

Εἰ ΟΠΟ; οἵ χ 169. 
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ἔκ. δύετ δὲ χάο ϑαλ ἢ] ἰζηῶ 
χέχληται, ῥύεται δὲ χάρη ϑαλερῶν αἰζηῶν. 

,ὔ 3.5 - ὰ 7] ν » δὲλ ,ὔ ἔ Μηριόνης δ᾽ ᾿Οδυσῆι δίδου βιὸν ἠδὲ φαρέτρην 
᾿ ,ὔ - ὩΣ Α ,ὔ «ς ,ὔ -“ ,ὕ καὶ ξίφος" ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην χεφαλῆφιν ἔϑηκχεν 

δινοῦ ποιητήν, πολέσιν δ᾽ ἔντοσϑεν ἱμᾶσιν 

ἐντέτατο στερεῶς, ἔχτοσϑε δὲ λευχοὶ ὀδόντες 

ἀργιόδοντος ὑὸς ϑαμέες ἔχον ἔνϑα χαὶ ἔνϑα 
5 ΝΡ ,ὕ ,ὔ ἈΝ ῸΥ » 5 , 

εὖ χαὶ ἐπισταμένως, μέσσῃ δ᾽ ἔνι πῖλος ἀρήρει. 

τήν ῥά ποτ᾽ ἐξ ᾿Ελεῶνος ᾿Αμύντορος ᾿Ορμενίδαο 

ἐξέλετ᾽ Αὐτόλυκος πυχινὸν δόμον ἀντιτορήσας, 

Σχάνδειαν δ᾽ ἄρα δῶχε Κυϑηρίῳ ᾿“μφιδάμαντι" 

μφιδάμας δὲ Μόλῳ δῶκε ξεινήιον εἶναι, 

αὐτὰρ ὃ Μηριόνῃ δῶχεν ᾧ παιδὶ φορῆγαι. 

δὴ τότ᾽ ᾿Οδυσσῆος πύχασεν χάρη ἀμρφιτεϑεῖσα. 

τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἕνι δεινοῖσιν ἐδύτην, 
, ἘΞ ΕΙΌΝ , ΜῚ ζὰκν τῷ, ΕΣ ’ ,ὔ 2 ,ὔ βάν ῥ᾽ ἰέναι, λιπέτην δὲ χάτ᾽ αὐτόϑι πάντας ἀρίστους. 

τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧχεν ἐρῳδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο 

Παλλὰς ᾿“ϑηναίη" τοὶ δ᾽ οὐχ ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν 
’ὔ ὶ.9 Ὶ ,ὔ ΒῚ Ὶ [, 7 ὃ 

νύχτα δι’ ὀρφναίην, ἀλλὰ χλάγξαντος ἄχουσαν 

χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιϑ᾽ ᾿Οδυσεύς, ἠρᾶτο δ᾽ ᾿1ϑήνῃ" 
χὴ ϑί ΡῈ ͵ 7 Ἂν δι Ξ .» , ἘΆΡΟ »χλῦϑί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέχος, ἢ τέ μοι αἰεὶ 

ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ σὲ λήϑω 
, - Ὕ. , , -» 2 ,ὕ 

χινύμενος" νῦν αὖτε μάλιστά μὲ φῖλαι, ᾿“ϑήγη. 
ὰΝ ΨῚ , - ἢ " Ὁ δ᾽ » 3] , δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐυκλεῖας ἀφιχέσϑαι 
ἢ ,ὔ ,, ΄, »Ὰ 7 ’ ΓΔ. 

δέξαντας μέγα ἕργον, ὃ χὲν Τρώεσσι μελήσει. 
ἑν ΡΣ ΠΣ ν 3 . , Η δεύτερος αὖτ᾽ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης 

χέχλυϑι νῦν χαὶ ἐμεῖο, Διὸς τῶ χτρυτώ »»κέχλ “αἱ ἐμεῖο, Διὸς τέχος, ἀτρυτώνη. 

218 μεὺ] ρῬατοῖ, μοι ΠΡῚ ῬΠαΡ πὶ οἱ ορίϊπαὶ (μξὺυ ΒΡ γα ΒΟΙΡῖΟ ἴῃ 

Δ) Π 11Ὸ 
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σπεῖό μοι, ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ᾽ ἕσπεο Τυδέι δίῳ Χ 

ἐς Θήβας, ὅτε τε πρὸ ᾿“χαιῶν ἄγγελος ἤει" 280 

τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ ᾿Πσωπῷ λίπε χαλχοχίτωνας ᾿Αχαιούς, 
ει 2 Ν ἃς -“ , ἢ Αι ,ὕὔ 

αὐτὰρ ὃ μειλίχιον μὖὔϑον φέρε Καὸμμιείοισιν 
3 ᾿ς ΡΒ} « -» ΟΕ, ΩΣ ἈΝ 2) , 27 Α 

χεῖσ᾽ " ἀτὰρ ἂνψν ἀπιὼν μάλα μέρμερα μήσατο ἔργα 

σὺν σοί, δῖα ϑεά, ὅτε οἱ σπιρόφρασσα παρέστης. 990 

ὡς νῦν μοι ἐϑέλουσα παρίστασο χαί μὲ φύλασσε. 
᾿ 2 Ψ Β] Α δὶ δ -» γ ΡῚ , 

σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἤνιν εὐρυμέτωτπον 

ἀδιήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ" 
τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν χέρασιν περιχεύας.““ 

ὡς ἔφαν εὐχόμενοι" τῶν δ᾽ ἔχλυε Παλλὰς ᾿“ϑήνη. 
[π᾿ Σ Ὃ 5 , ᾿ , ΄ 

οἵ δ᾽ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς χούρῃ μεγάλοιο, 

τθ εο ψι 

, 5 «; 7 ὶ ὙΦ ΑΥ ’ὔ ,ὔ βάν ῥ᾽ ἔμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύχτα μέλαιναν 

ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διά τ᾽ ἔντεα χαὶ μέλαν αἷμα... 

οὐ δὲ μὲν οὐδὲ Τ' ρῶας ἀγήνορας εἴαεν “Εχτωρ 

εὕδειν, ἀλλ᾿ ἄμυδις χικλήσχετο πάντας ἀρίστους, 800 

ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες" 

τοὺς ὅ γε συγχαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν" 
, , ’ 2 ς ᾿ ὴ 7 »τίς χέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειεν 

ΔΨ ΒΩ , Ἁ ὶ,ὕὔ .Ε "ὔ 2ὔ δώρῳ ἔπι μεγάλῳ; μισϑὸς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται 

δώσω γὰρ δίφρον τε δύω τ᾽ ἐριαύχενας ἵππου 806 
ἐᾷ Ν φᾷ Ν Ὺ Χ' ς “ει ς 

οἵ χεν ἄριστοι ἔωσι ϑοῇς ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν, 

ὅς τίς χε τλαίη, οἵ τ᾽ αὐτῷ κῦδος ἄροιτο, 

γηῶν ὠχυπόρων σχεδὸν ἐλϑέμεν ἔκ τε πυϑέσϑαι, 
» ΜΕῚ ,ὔ - μὰ ς ᾿Ὶ ᾽ ἠὲ φυλάσσονται νῆες ϑοαὶ ὡς τὸ πάρος περ, 

292 ἤνι»] Τγταπηΐο, ἦγνιν ἸἰὈν]; οὗ, γ 882. 299 οὐ δὲ] οὐδὲ 

1100]. εἴαξν)] εἴασ᾽ νοὶ εἴασεν 1100], οουγοχὶς οΟΠαίο υ 2384 ῬᾶγπΘ 

Καϊρλ (1 820). 
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ἢ ἤδη χείρεσσιν ὕφ᾽ ἡμετέρῃσι δαμέντες 

φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν οὐδ᾽ ἐθέλουσιν 
"Ἂς: , Ἐν ’ τὸ ΄ πιο κι δ γύχτα φυλασσέμεγναι, χαμάτῳ ἁδηχότες αἰνῷ. 

ὡς ἔφαϑ'" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

ἣν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων Εὐμήδεος υἱὸς 

χήρυχος ϑείοιο πολύχρυσος πολύχαλκος, 
« ὶ 7 5δ Χ "ὕ, ΄ 2η4 Ἃ Δ.» 
ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην χακός, ἀλλὰ ποδώκης" 

αὐτὰρ ὃ μοῦνος ἕην μετὰ πέντε κασιγνήτῃσιν. 

ὃς ῥὰ τότε Τρωσίν τὲ χαὶ “Εχτορι μῦϑον ἕειπεν" 
“Έχτοο Ὧ75.-ῷ. ,5 ὑγ Ξ δ ὃ ν 9 ᾿ 1 Ω » χτορ, ἕμ᾽ ὀτρύνει χραδίη χαὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 

᾿ 2 ΄ ὶλ 2 ,ὔ 2 ,ὔ γηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλϑέμεν ἔκ τε πυϑέσϑαι. 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τὸ σχῆπερον ἀνάσχεο χαί μοι ὄμοσσον 

ἡ μὲν τοὺς ἵιπους τε χαὶ ἅρματα ποιχίλα χαλκῷ 

δωσέμεν, οἱ φορέουσιν ἀμύμονα Π1|ηλείωνα. 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σχοπὸς ἔσσομαι οὐδ᾽ ἀπὸ δόξης" 
΄ Ν . ν 5 ὶ , », 3 [φ} τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερές, ὄφρ᾽ ἂν ἵχωμαι 

γῇ Αγαμεμγογνέην, ὅϑι που μέλλουσιν ἄριστοι 

βουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσϑαι." 
ει ’ὔ »)Ε: «: ᾿} 2 ᾿ - , , « ΡῚ Ξ ὡς φάϑ'᾽: ὃ δ᾽ ἐν χερσὶ σχῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν 

»ἴστω νῦν Ζεὺς αὐτός, ἐρίγδουπος πόσις “Ἥρης, 

μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος 
, ΡΧ οὖ Ν ν ὶ }Ὶ Φ “..ὦ {{ 

Τρώων, ἀλλὰ σὲ φημὶ διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσϑαι. 
«“ , ,ὔ .-᾽ 2 , 2 , ἢ 2 2 ," ὡς φάτο, χαί ῥ᾽ ἐπίορχον ἐπώμοσε" τὸν δ᾽ ὀρόϑυνεν. 

αὐτίχα δ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα, 

ἕσσατο δ᾽ ἔχτοσϑεν διγὸν πολιοῖο λύχοιο, 

κρατὶ δ᾽ ἔτι χτιδέην κυνέην, ἕλε δ᾽ ὀξὺν ἄκοντα" 
- ὌΝ τ " - 2 ᾿ - ΣΌΣ βῆ δ᾽ ἰέναι προτὶ γῆας ἀπὸ στρατοῦ. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 

512 ἁδηχότες) ἀδηχότες Ἰ10νῚ ΡΠ] αν ταὶ οἱ ορίμηϊ, ἀδδηχότες γΘ]1απ]. 
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ἐλϑὼν ἐχ νηῶν ἂν “ἔχτορι μὖὔϑον ἀποίσειν. 

ἀλλ᾿ ὅτε δή ῥ᾽ ἵππων τὲ χαὶ ἀνδρῶν χάλλιφ᾽ ὅμιλον, 
βῆ ῥ᾽ ἀν ὁδὸν μεμαώς" τὸν δὲ φράσατο προσιόντα 

διογενὴς ᾿Οδυσεύς, 4ιομήδεα δὲ προσέειπεν" 
ἄπ τὰ ἃ ,ὔ " -» , , 

»οὗτός τις, Διόμηδες, ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνήρ, 
Ψ , , ᾿ , οὐκ οἶδ᾽, ἢ νήεσσιν ἔπι σχοπὸς ἡ μετέρῃσιν, 

ἤ τινα συλήσων νεχύων χατατεϑνηώτων. 

ἀλλ᾽ ἐῶμέν μιν πρῶτα παρεξελϑεῖν πεδίοιο 

τυτϑόν" ἔπειτα δέ χ᾽ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν 
’ὔ ΡῚ 12 » , » δ καρπαλίμως. εἰ δ᾽ ἄμιμε παραφϑήησι πόδεσσιν, 

αἰεί μιν ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατόφιν προτιειλεῖν 
2 ΡῚ .» , ᾿ », )ὴ ΖΕ Ἀγ) 

ἔγχει ἐπαΐσσων, μή πὼς προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ. 

ὡς ἄρα φωγνήσαντε παρὲξ ὅδοῦ ἐν νεχύεσσιν 
, .-. ἰ ᾿Σ προ ΚῈΡ ᾽ δι 2 γ) χλινϑήτην" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ὦχα παρέδραμεν ἀφραδίῃσιν. 

2 ἊΣ ’, ἘΠ΄... , « ΩΣ ἊΣ 7η ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἀπέην, ὅσσον τ᾽ ἔπι οὖρα πέλονται 

ἡμιόνων --- αἱ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί εἰσιν 

ἑλχέμεναι γειοῖο βαϑείης πηχτὸν ἄροτρον --, 
᾿ , Ρ] , ει 19 "7519. »ὕ ὶ “ ὙΣ ,ὔ ἁ τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη δοῦπον ἀχούσας 

ἕλπετο γὰρ χατὰ ϑυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους 
ΡῚ ,ὔ ᾿Ψ',. ,ὔ [4 ἘΝ ,ὔ 

ἐκ Ἰρώων ἰέναι, πάλιν “Εχτορος ὀτρούναγντος. 

ἀλλ᾿ ὅτε δή ῥ᾽ ἄπεσαν δουρηγεχὲς ἢ χαὶ ἔλασσον, 

γῶ δ᾽ ἄνδρας δηίους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα 7 Ν φᾶς ] ΞΡ λοις ψης ξ , ί 

φευγέμεναι" τοὶ δ᾽ αἶψα διωχέμεν ὁρμήϑησαν. 

842 ἔτει σχοττὸς] ἐτείσκοττος ἸἰὈν]; ν. Καὶ 88. 848 χατατεϑνη- 

ὠτων) Ῥᾶποϊ οαπὶ ΑὐἸβίαγοο, χατατεϑνειώτων ΡῬ]ονίαπθ ἴῃ οἷ ἈΟ]). 

8546 παραφϑήησι)] παραφϑαίησι νεῖ παραφϑαίησι Ἰἰρνϊ, παρα- 

φϑάνησι τυνι5; οοΥτοχὶς Τ] ἴθ υΒ6}} Οὐ θ οι. αρἄμημη. 8 338, .. 8069 διω- 

χέμεν) διώχειν ἸἸΡΥ]. 
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ὡς δ᾽ ὅτε χαρχαρόδοντε δύω χύνε εἰδότε ϑήρης 
ν ΓΑΛῸ) Χ Α, 2 , 5) Ὶ ᾿ ἘΠ᾿ 

ἢ χεμάδ᾽ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ 
υ Ξ 2 ὯΔ.» «᾿ ὶλ ,ὔ, ͵ 

χῶρον ἀν᾽ ὑλήεντα, ὃ δὲ προϑέῃσι μεμηκώς, 

ὡς τὸν Τυδείδης ἠδ᾽ ὃ πτολίπορϑος ᾽Οδυσσεὺς 
η -» ΒῚ ΣΕ δ μι 2 ᾿ ψ 

λαοῦ ἀποτμήξαντε διώκετον ἐμμενὲς αἰεί. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔιιελλε μιγήσεσθϑαι φυλάχεσσιν 
7] ΒῚ - Ψ. ΜΕ ἊΨ 2 Ξ χα, τ ’ὔ 

φεύγων ἐς νῆας, τότε δὴ μένος ἔιιβαλ᾽ ᾿41ϑήνη 

Τυδείδη, ἵνα μή τις ᾿“χαιῶν χαλκοχιτώνων 

φϑαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, ὃ δὲ δεύτερος ἔλϑοι. 
ὶ ᾿ Ὁ 5 .,. , Ἀ ᾿ Ἀ 

δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη χρατερὸς Διομήδης 
ΞῸν ΤΟΣ ΡΝ ἢ ᾿ ΡῈ ΕΝ Ξ "δέ ν 

ἠὲ μέν, ἠέ σε δουρὶ χιχήσομαι" οὐδέ σὲ φημὶ 
δ ᾿ 2 -“ }] ν ᾿ ᾿] ἘΦ Ρ] ΝΣ ))ὴ Ὡς 

ρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλυξέμεν αἰπὺν ὄλεϑρον. 

ἢ ῥα, χαὶ ἔγχος ἀφῆχεν, ἑχὼν δ᾽ ἡμάρτανε φωτός" 
Λε ς Ἀ Ὅτ τὰς ᾿ “ ΤΡ ὶ ν ΞῚ ᾿ 

δεξιτερὸν δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἐύξου δουρὸς ἀχωχὴ 

ἐν γαίῃ ἐπάγη. ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη τάρβησέν τε 
Υ ῃ 5 ΧΥ Σ ἣν Ϊ 0, ] 

βαμβαίνων --- ἄραβος δὲ διὰ στόμα γίγνετ᾽ ὀδόντων -- 
η Ἁ ς Ἁ ἡ αν δ Ὶ 3] ’, “4 

χλωρὸς ὑπὸ δείους" τὼ δ᾽ ἀσϑμαίνοντε χιχήτην, 

χειρῶν δ᾽ ἁψάσϑην. ὃ δὲ δακρύσας ἔτος ηὔδα" 
ΣΕ -ὃς ᾿Ξ - ὉἿΝ πὰ ον Ἐπ ἈΡΡΕΚῚ ΟΣ ΩΝ ξἔγὸ' 

υ»ζωγρεῖτ᾽ " αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι" ἔστι γὰρ ἕνδον 

χαλχός τε χρυσός τε πολύχμητός τε σίδηρος" 

τῶν χ᾽ ὕμμιν χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι. ἄποινα, 

εἴ χεν ἐμὲ ζωὸν πεπύϑοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿“Ιχαιῶν.““ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος σιροσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

ϑάρσει, μηδέ τί τοι ϑάνατος χαταϑύμιος ἕστω. 

962 ὑλήεντα, ὃ δὲ] ΑΥὐϊδίατοιπιβ; ὑλήενϑ᾽, ὃ δέ τὸ Ἰθτῖ; οἵ, ρναθέ, 

ἘΠῚ ἤν 8508 ξλϑοι] ὁχ Π|0ν15 ἀθέου τι5 ῬΥΙπητ5 τθοθρῖ ὙΥΟ], ἔλ- 
ϑῃ ΛΟ 411]. 811 ἀλυξέμεν] ἀλύξειν Ἰἰθν]. 810 ὑπὸ] ὑπαὶ 1|0ν]; 
{Ππ4 τϑεμι Ηθυπθ, ατιθηι βΘοι βηΐ ΠΘΚΙΚΟΡ 5 οὐ τϑοθηίονθβ. Οὗ, Ὁ 4. 
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5] 2 ν᾿ ϑλδι Ρ) Ἁ ᾿ 2 ΄,  η ον Ἔ 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰτιὲ χαὶ ἀτρεχέως χατάλεξον 

πῇ δὴ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος 

γύχτα δι᾿ ὀρφναίην, ὅτε ὃ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; 

ἢ τινὰ συλήσων νεκύων χατατεϑνηώτων; 

ἤ σ᾽ “Ἔχτωρ προέηκε διασχοπιᾶσϑαι ἕχαστα 
γῆας ἔπι γλαφυράς: ἢ σ᾽ αὐτὸν ϑυμὸς ἀνῆκχεν;“ ει τ γλύφυσαο,ν Ἵκεν; 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Δόλων, ὕπο δ᾽ ἔτρεμε γυῖα" 
ΣΝ ΤΥ ΣΎ, ᾿ , ἍΤΕ ΟΣ ΠΣ 

»πολλῇσίν μ' ἄτῃσι παρὲκ νόον ἤγαγεν Βχτωρ, 

ὅς μοι “Π]ηλείωνος ἀγαυοῦ μώνυχας ἵππους 

δωσέμεναι χατένευσε χαὶ ἅρματα ποιχίλα χαλχῷ" 
ΑΙ ἠνώγει δέ μ᾽ ἰόντα ϑοὴν διὰ νύχτα μέλαιναν 

ἀνδρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλϑέμεν ἔχ τε πυϑέσϑαι, 
ἠὲ φυλάσσονται νῆες ϑοαὶ ὡς τὸ πάρος περ, 

ἢ ἤδη χείρεσσιν ὕφ᾽ ἡμετέρῃσι δαμέντες 

φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν οὐδ᾽ ἐθέλουσιν 

γύχτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ἁδηχότες αἰγῷ."" 

τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

»ἢ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο ϑυμός, 

ὕιπων Αἰακίδαο δαΐφρονος" οἱ δ᾽ ἀλεγεινοὶ 

ἀνδράσι γε ϑνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ᾽ ὀχέεσϑαι, 

ἄλλῳ γ᾽ ἢ ᾿ἀχιλῆι, τὸν ἀϑανάτη τέκε μήτηρ. 

58 σῇ δὴ Ἐπβίλιπηιβ Ρ. 810, 50, στῇ δ᾽ ΠΡΡῚ οὐ Ἐπιβίδι τι Ρ. 818, 

ΕἾ εἰ 57.1.51: Τ' 188. 581] ἀατηπαθαηΐ οοΠ]ἴο 545. ΑΥΙΒΓΟΡ]Π ΙΔ 65 

οἱ ΑΥἸβίδΡΟΠ5. χατατεϑνηώτων] Ῥ]ονίαπο. (81 6χ Γι ΡΌΟΘΙΙ 5116} 110 

ΘΟΠΠΘΘΡ 6. 166) οαπῃ ΑΥΙβίαυομο, χατατεϑνειώτων Ῥάποϊ ἴῃ οἱβ |}.Ψ 

859 1---8599] ἀαιηηαθαηΐ ΑὐἸΒ[ ΟΡ] 65. οὐ ἴῃ ΔἸ Γ6 γα ΘαἸ ΠΟ η6 ΑὙ βία ΡΟ] πι5: οἵ. 

810 564. 598 βουλεύουσι --- ἐϑέλουσι(».}] Ῥᾶιιοῖ οπῃ ΑΥΙ βία μΌ]ΠΟ, 

βουλεύοιτε -- ἐϑέλοιτε ἸἰΌΡΙ ῬΠπΓ65. οὐ τη] 1065. 999 ἁδηχότες) Ἀ, 

ἀδδηχότες ἄπο ΠΠ0}], ἀδηχότες το]ϊαπί. 

ὧν οο οι 

990 

100 



“ 

406 

410 

» τ οι 

252 Κ: Ζολώνεια 

ἽΣ 2 7 ΨψΝ γ ᾿Ὶ Νὴ 2 , “ 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ χαὶ ἀτρεκέως χατάλεξον" 

ποῦ νῦν δεῦρο χιὼν λίπες “ἔχτορα ποιμένα λαῶν; 
ποῦ δέ οἱ ἔντεα χεῖται ἀρήια, ποῦ δέ οἱ ἵπποι; 

- ΨΥΣ.. " 7 ,ὔ ’, Ά, 3. ,ὔ 

πῶς δαὶ τῶν ἄλλων Ἱ' ρώων φυλαχαί τὲ χαὶ εὐναί; 

ἅσσα τε μητιάουσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν 
͵ ͵ ͵ ͵ 

αὖϑι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροϑεν ἠὲ πόλινδε 

ἂψν ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ᾽ ̓ Αχαιούς."“ 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειτιε Δόλων Εὐμήδεος υἱός" 

»τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεχέως καταλέξω. 
[4 Ἁ Ἁ -“ [σὲ ’, 2 ,ὔ 

ἔχτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσίν, 

βουλὰς βουλεύει ϑείου παρὰ σήματι ἤἴλου, 
᾽ὔ » ἋΞ Ἀ », Ξ Ξ Ν ῬῚ «ει ,ὔ ς γόσφιν ἀπὸ φλοίσβου" φυλακὰς δ᾽ ἃς εἴρεαι, ἥρως, 

οὔ τις χεχριμένη δύεται στρατὸν οὐδὲ φυλάσσει. 
[σ᾽ ᾿ , ᾿ » ’ γε 2 , ὅσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγκη, 

«ει 19 5] ,ὔ η ,ὔ ,ὔ ,ὔ οἱ δ᾽ ἐγρηγόρϑασι φυλασσέμεναί τε χέλονται 

ἀλλήλοις" ἀτὰρ αὐτὲε πολύχλητοι ἐπίκουροι 

εὕδουσι, Τρωσὶν γὰρ ἐπιτραπέουσι φυλάσσειν" 
ἘΞ ἩΤν “- δι ᾿Ξ Ψ' . 2. δὶκ -" ΞΖ οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν ἥαται οὐδὲ γυναῖχες. 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
πῶς τ᾽ ἂρ νῦν, Τρώεσσι μεμιγ μένοι ἱπποδάμοισιν πους δ ᾽ δ ἐξ, τὐ’ τ “ 

εὕδουσ᾽, ἢ ἀπάνευϑε; δίειπέ μοι, ὄφρα δαείω."“ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Δόλων Εὐμήδεος υἱός" 

408 δαὶ] ΘΟΠΙΡΙΠΡῸΒ ἴῃ οἷἰβ ἃ οὰπὶ ΑΥβίαιομο, δὲ ν6] δέ τε ρϑποῖΐ, 

δ᾽ αἵ Ο εὐ Ἐπβίδε 5. Οὗ, α 225. ὦ 299. 409---411] ἀδιηπαραί Αὐ]- 

Βα Όμ5; οἷ, 908 566. 409 μητιάουσι] μητιόωσι ἸἰὈΥ]. 421 ἐπι- 

φραπτέξουσι] 111: τη ρ 5. Ρ]οογοῦ ἐπιτροπέουσι (οἴ. Β 29ὅ. ὃ 465); ἐπι- 

τροτόωσι ὁοπϊθοῖς Νάποκ ΒΡΙ. 20 Ρ. 198. 422 ἥαται] εἵαται (εἰα- 

ται Ὁ) 110]. 4234 τ᾽ ἂρ] ἀπὸ Π1Ὀγ], γὰρ οδίθυὶ; {Ππ4 ρυαθίπι θυ πηὺ 
Ππρηίζοι" οὐ Οοδθοί. Υ. ρνδϑῖ, 1], 8. 8. 
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»τοιγὰρ ἐγὼ χαὶ ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως χαταλέξω. 

πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες χαὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι 

χαὶ “Πέλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τε Π]ελασ᾽ οἱ, 

πρὸς Θύμβρης δ᾽ ἔλαχον “ύχιοι Μυσοί τ᾽ ἀγέρωχοι 
χαὶ «Ῥούγες ἱππόμαχοι χαὶ Μήονες ἱπποχορυσταί. 

ἀλλὰ τί ἢ ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσϑε ἕχαστα: 

εἰ γὰρ δὴ μέ Τρώων χαταδῦναι ὕμιλον γὰρ δὴ μέματον Τρώων χαταδῦναι ὅμιλον, 

Θρήικες οἵδ᾽ ἀπάνευϑε νεήλυδες, ἔσχατοι ἄλλων Ψ ν ᾽ 

ἐν δέ σφιν “Ῥῆσος βασιλεύς, πάις ᾿Πιογῆος. 

τοῦ δὴ χαλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους" 

λευχότεροι χιόνος, ϑείειν δ᾽ ἀνέμοισιν διμοῖοι. 
" 2 ’ ϑὴ « , « - πδεςνϑι, ἂ ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε χαὶ ἀργύρῳ εὐ ἤσχηται 

τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια, ϑαῦμα ἰδέσϑαι, 
2 ,  » ἡ . κ 2 - ΡΣ 

ἤλυϑ'᾽ ἔχων" τὰ μὲν οὔ τι χαταϑνητοῖσιν ἕοιχεν 

ἄνδρεσσιν φορέειν, ἀλλ᾿ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν. 

ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν νῦν νηυσὶ πελάσσετον ὠχυπόροισιν, 

ἠέ μὲ δήσαντες λίπετ᾽ αὐτόϑι νηλέι δεσμῷ, 
ΡῚ 2) " -" 2) -" 

ὄφρα χὲν ἕλϑητον χαὶ πειρηϑῆτον ἐμεῖο, 
)χ ᾿] ΟῚ ,, . ΟΕ Ἐν ΦᾺΝ ᾿ ἈΤῸ  77. 
ἠὲ χατ᾽ αἰσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν ἠὲ χαὶ οὐχί. 

» 32 . ΨῚ ς ᾽᾿᾿ »» τ , Χ ᾽ δὶ ἀ τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη χρατερὸς Διομήδης 

»ἱψὴῃ δή μοι φύξιν γε, 4Ζόλων, ἐμβάλλεο ϑυμῷ, 
Β] ,ὔ 5} 7η ΗΝ " [42 -" , «ς , ἐσϑλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ ἵκεο χεῖρας ἐς ἁμάς. ξ ᾿ ᾿ χ ἱ 
εἰ μὲν γάρ χέ σὲ νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεϑῶμεν, 

ἢ τὲ καὶ ὕστερον εἶσϑα ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

ἠὲ διοπτεύσων ἢ ἐναντίβιον πολεμίξων" 

451 ἱσεττόμαχοι] ππτ5 οοὔθχ οππη ΑΥβίαροο, ἱπττόδαμοι οοἰουῖ; 

Πα ῬΥΊπηπ5 τϑοθρὶ ΒΘΚΚΘΙ. 440 ἠὲ χατ] Ραποὶ στη Αὐἰβίδνομο, ἤ 

("εἰ ἢ) ῥά κατ᾽ ΠΡΡΪ τη 6] 1068. 
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᾿Α' Ρ] ὶ]ἤ ΒῚ τΣ “Ὁ ς Ἃ ὶ ἊΝ Ξ. Ν ᾿Ὶ ΡῚ ,ὕ 

Χ εἰ δέ χ᾽ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσῃς, 

οὐχέτ᾽ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ᾽ ἔσσεαι ᾿46ργεΐοισιν." 

ἢ, καὶ ὃ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ 

4 ἁψάμενος λίσσεσθαι, ὃ δ᾽ αὐχένα μέσσον ἔλασσεν 

φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἄμφω χέρσε τένοντε" 
᾽ς Ὶ ,ὕὔ]͵ - ’ , Β] ,ὔ φϑεγγομένου δ᾽ ἄρα τοῦ γε χάρη χονίῃσιν ἐμίχϑη. 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν χτιδέην χυνέην χεφαλῆφιν ἕλοντο, 

καὶ λυχέην χαὶ τόξα παλίντονα χαὶ δόρυ μακρόν" 

400 χαὶ τά γ᾽ ᾿“ϑηναίῃ ληίτιδι δῖος ᾽Οδυσσεὺς 

ὑινόσ᾽ ἀνέσχεϑε χειρί, καὶ εὐχόμενος ἕπος ηὔδα" ψό χεϑε χειρί, χαὶ εὐχόμενος ἔπος ἢ 
»χαῖρε, ϑεά, τοϊσδεσσι" σὲ γὰρ πρώτην ἐν ᾿Ολύμπῳ 

πάντων ἀϑανόάτων ἐπιδωσόμεϑ'᾽. ἀλλὰ καὶ αὖτις 

πέμψον ἐπὶ Θρῃχῶν ἀνδρῶν ἵππους τε χαὶ εὐνάς." 

ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἔϑεν ὑψόσ᾽ ἀείρας 

ϑῆχεν ἀνὰ μυρίχην" δέελον δ᾽ ἔτι σῆμά τ᾽ ἔϑηκεν, 

Ἂ»- 5 σι 

συμμάρψας δόναχας μυρίχης τ᾽ ἐριϑηλέας ὄζους, 
5 , 5: 7 ᾿ τ ᾽ὕ , 

μὴ λάϑοι αὖτις ἰόντε ϑοὴν διὰ νύχτα μέλαιναν. 

ὺ δὲ βάτην προτέρω διά τ᾽ ἔντεα χαὶ μέλαν αἷμα τι ην προτέρω διά τ᾽ ἔντεα χαὶ μέλ μα, 

4τ0ὸ αἶψα δ᾽ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἵξον ἰόντες. 
ς! 12 ἘΦΝ , ς δὶ ΄ "ὔ , οἱ δ᾽ εὗδον χαμάτῳ ἁδηχότες, ἔντεα δέ σφιν 

᾿ 2 2 » Γβ ᾿" , 5 Ν , 
χαλὰ παρ αὐτοῖσι χϑογνὶ χέχλιτο εὖ χατὰ χόσμον, 

γπ ν Ὗ) ΜΕ ΤΟΣ Υῳ [.) Η τριστοιχί, παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ὕιποι 

“Ρῆσος δ᾽ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὠκέες ἵπποι 

4τὸ ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμότης ἱμᾶσι δέδεντο. 
τὸν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς προπάροιϑεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν" 

408 ἐπιδωσόμεϑ'᾽ ραποὶ οαπὰ Αὐἰβίανομο, ἐσιβωσόμεϑ'᾽ ΕἰΡΥῚ πηι 
Ποῖ 65; οἵ. Χ 2584. 411 ἁδηχότες! ἀδηχότες ΤΠΌΥῚ ΡΠ Ἴτηὶ οὐ ΟΡ Πα 

ἀδδηχότες το ]1αα|. 
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δ: γπ ᾿ 7 ῃ »οὗτός τοι, Διόμηδες, ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι, Χ 

οὺς νῶιν πίφαυσχε “ὄλων ὃν ἐπέφγνομεν ἡ μεῖς. 

ἀλλ᾿ ἄγε δή, πρόφερε χρατερὸν μένος" οὐδέ τί σὲ χρὴ Δ ΟΥ ἢ, προφξς τὰ . | 3 χθήη 

ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν, ἀλλὰ λύ᾽ ὑτπους" 480 

ἠὲ σύ γ᾽ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι." 

ὡς φάτο" τῷ δ᾽ ἔμσνευσε μένος γλαυκῶπις .49ήνη. 

χτεῖνε δ᾽ ἐπισετροφάδην" τῶν δὲ στόνος ὥργνυτ᾽ ἀεικὴς 
»ἶἷ[ὐ ,ὔ 2 ϑ ΨῚ [6 - 

ἄορι ϑεινομένων, ἐρυϑαίνετο δ᾽ αἵματι γαῖα. 

ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελϑών, 48ὅ 
» Ἂς 5.7 Βο χ " Ὶ ΡΞ αἴγεσιν ἢ ὀΐεσσι, κακὰ φρονέων ἐγορούσῃ, 

ο Ν , », ὶ ΒΡ] , ὶ ,ὔ ς»,ὔ| ὡς μὲν Θρήιχας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱός, 
Ρ , 9} 2 Ν ὴ,.3, τ: 2 ὶ “ ὄφρα δυώδεχ᾽ ἔπεφνεν. ἀτὰρ πολύμητις ᾿Οδυσσεύς, 

ὃν τινα 17 υδείδης ἄορι πλήξειε παραστάς, 

τὸν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς μετόπισϑε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασχεν, 490 

τὰ φρονέων χατὰ ϑυμόν, ὅπως χαλλίτριχες ὕτποι 

ῥεῖα διέλϑοιεν μηδὲ τρομεοίατο ϑυμῷ 
-“ ΒΡ] “ ΦΞΖ Ἁ ἌΛΟΟΝ 2 - 

γεχροῖς ἀμβαίνοντες" ἀήϑεσσον γὰρ ἔτ᾽ αὐτῶν. 

ἀλλ᾿ ὅτε δὴ βασιλῆα χιχήσατο Τυδέος υἱός, 

τὸν τρισχαιδέκατον μελιηδέα ϑυμὸν ἀπηύρα 49ὅ 
2 ,ὔ ἐὲ Ξ “428 Ἁ ΒΡ : ἣ αὦ ᾿ 2 , Ἔ ἀσϑμαίνοντα᾽ χαχὸν γὰρ ὄναρ χεφαλῆφιν ἐπέστη 

[τὴν νύκτ᾽, Οἰνείδαο πάις, διὰ μῆτιν ᾿1ϑήνης]. 

τόφρα δ᾽ ἄρ᾽ ὃ τλήμων ᾿Οδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους, 

σὺν δ᾽ ἤειρεν ἱμᾶσι χαὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου 

τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν ὅ00 

ποικίλου ἐκ δίφροιο νοήσατο χερσὶν ἑλέσϑαι. 

ῥοίζησεν δ᾽ ἄρα πιφαύσχων Διομήδεϊ δίῳ. 
- 

498 ἀμβαίνοντες] 011, ἐμβαίνοντες οουϊοοῖς Οομεῖ ΜΟν. 801. 
49 11 οἸη βου απ Ζο ΠΟ Οἴτι5 οὐ ΑΥἸβέορ απ 5, ΒΡΌ πππ ᾿πα! αν ΑὙ ΒΡ ΌΪ18. 
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αὐτὰρ ὃ μερμήριζε μένων, ὅ᾽ τι χύντατον ἔρδοι" 
»ῖνρ Κτἢ δι ς , « ἜΡΩΣ ’, ΞΡ ΟῚ 

ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών, ὅϑι ποικίλα τεύχε ἔκειτο, 
«ς - 2 ’ γι 2 ,ὔ «ς ’ὔ; 2 3) ,ὔ 

δυμοῦ ἐξερύοι ἢ ἐχφέροι ὑψόσ᾽ ἀείρας, 

ἢ ἔτι τῶν πλεόνων Θρῃχῶν ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. 

ἦος ὃ ταῦϑ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ᾽ ᾿“ϑήνη 

ἐγγύϑεν ἱσταμένη προσέφη Διομήδεα δῖον" 

»γόστου δὴ μνῆσαι, μεγαϑύμου Τυδέος υἱέ, 

γῆας ἔπι γλ ΐ ὴ χαὶ 1 βημέ ἔλϑ ας ἔπι γλαφυράς, μὴ χαὶ πεφοβημένος ἔλθῃς, 

ἥν πού τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσιν ϑεὸς ἄλλος.“ 

ὡς φάϑ', ὃ δὲ ξυνέηκε ϑεᾶς ὄπα φωνησάσης" 

καρπαλίμως δ᾽ ἵππων ἐπεβήσετο, κόψε δ᾽ ᾽Οδυσσεὺς 

τόξῳ" τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿ἀχαιῶν. 

οὐ δ᾽ ἀλαοσχοπίην εἶχ᾽ ἀργυρότοξος ᾿“πόλλων, 

ὡς ἴδ᾽ ᾿“ϑηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν᾽" 

τῇ χοτέων Τρώων χατεδύσετο πουλὺν ὅμιλον, 

ὦρσεν δὲ Θρῃκῶν βουληφόρον “Ἱπποχόωντα, 

“Ρήσου ἀνεψιὸν ἐσϑλόν. ὃ δ᾽ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας 

ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅϑ'᾽ ἕστασαν ὠκέες ἵσιποι, 
27 ὶ 5. Β) ’ὔ 5) 2) ,ὔ χω ἄνδρας τ᾽ ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν, 
ΡΥ ,ὔ 2 ϑ» οι Υ 7η ΦΙΝΕΣ ,ὔ ς » ᾧμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα φίλον τ᾽ ὀνόμηγεν ἑταῖρον. 

Τρώων δὲ χλαγγή τε χαὶ ἄσπετος ὦρτο κυδοιμὸς 

ϑυνόντων ἄμυδις" ϑηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα, 
.; γ ᾽, ,-- ,ὔ “Ὥ ὅσσ᾽ ἄνδρες δέξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας. 

ὅ0τ ἧος] ἕως 1 ν]. 611 ἤν] μή 11Ὀν], οΟ]Παΐο τ 88 οοντοχίῦ 

ΝΟ ΩΗ. 199. 51 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 101]. ἀλαοσχοττίη»] Ῥ]ουίατιθ, 

ἀλαοσχοττιὴν ΑἸ ἴπ οἷβ. (1), ἀλαὸς σχοπιὴν Α, ἀλαὸν σχοϊτιὴν Ζ6- 
ποαοξιβ; ἅλεον σχοττιὴν ὀοηϊθοῖέ Νάποῖκ ΒΡΊ. 2ὅ Ρ. 401. Απ Ξάλαοῦ σχο- 

γὴν} ΟΝ Ὁ 5.05.9: 580: 
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Ὁ 

οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον ὅϑι σχοπὸν “Εχτορος ἔκταν, 

ἔνϑ᾽ ᾿Οδυσεὺς μὲν ἔρυξε διίφιλος ὠχέας ἵππους, 

Τυδεΐδης δὲ χαμᾶζε ϑορὼν ἔναρα βροτόεντα 
ἐν χείρεσσ᾽ ᾿Οδυσῆι τίϑει, ἐπεβήσετο δ᾽ ἵππων. 

μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσϑην 
- ἢ ΡΩΝ “ ν , » “» [νῆας ἔπι γλαφυράς" τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο ϑυμῷ;. 

Νέστωρ δὲ πρῶτος χτύπον ἄιε, φώνησέν τε" 
Ξ , 3 δ ς ») δὶχ Υ ο»ὦ φίλοι, ᾿“ργεΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

’ ὟΝ 2 Εν ,ὔ ,ὔ ὶἤ ’ ψεύσομαι ἢ ἔτυμον ἐρέω; χέλεται δέ μὲ ϑυμός. 
[4 2 2 φ' Ξ ᾿ ’ »ὕ ,ὔ 

ἵππων μ᾽ ὠχυπόδων ἀμφὶ χτύπος οὔατα βάλλει. 

αἱ γὰρ δὴ ᾿Οδυσεύς τε καὶ ὃ χρατερὸς Διομήδης 

ὧδ᾽ ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους" 
ἀλλ᾽ αἰνῶς δείδοικα μετὰ. φρεσί. μή τι πάϑωσιν 
2 ." ς » Φ ᾿ ’ὔ ΒῚ ὶ Ἢ 742 ᾿Τργεΐων οἱ ἄριστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμιαγδοῦ. 

οὔ πω πᾶν εἴρητο ἕπος, ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἤλυϑον αὐτοί. 
, ς 

καί ὁ 
Φ ᾿ οἵ μὲν χατέβησαν ἐπὶ χϑόνα, τοὶ δὲ χαρέντες 

δεξιῇ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν. 

πρῶτος δ᾽ ἐξερέεινε 1 Ἑρήγιος ἱππότα Νέστωρ" 

εἶπ ἄγε μ᾽, ὦ πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 

ὅππως τούὐσδ᾽ ἵππους λάβετον: καταδύντες ὅμιλον 

Τρώων; ἤ τίς σφωε πόρεν ϑεὸς ἀντιβολήσας; 

αἰνῶς ἀχτίνεσσιν ἑοιχότες ἠελίοιο. 

αἰεὶ μὲν Τρώεσσ᾽ ἐπιμίσγομαι οὐδέ τι φημὶ 

μιμνάζειν παρὰ νηυσί, γέρων περ ἐὼν πολεμιστής" 
3 2 ᾿ὕ , [4 ΡΥΑῚ ΡΣ. ,ὔ 

ἀλλ᾿ οὔ πω τοίους ἵππους ἴδον οὐδ᾽ ἐνόησα. 

ὅ80. ἀέχοντε] ἄχοντε 1100]. 81] ομἶπην ΑΟ ΤΟΥ] ΘΙ ΆΠπ5: 

ε΄. ,.,. ὅ30. 88 μετὰ φρεσί] ΑΥἸδίαν ΙΒ, χατὰ φρένα 110ν]. 

089 οἱ ἄριστοι) ᾿ἰῦν], ὥριστοι Αὐ᾽δίανοι5. δ4δ λάβετον] λαβέτην 

Ζοποάοίπδ; οἵ, Θ. 448. 
ἩοιμΘ] Πίαβ. Υ0]. 1. 11 
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Χ ἀλλά τιν᾽ ὕμμ᾽ ὀίω δόμεναι ϑεὸν ἀντιάσαντα" 

ἀμφοτέρω γὰρ σφῶι φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεὺς 

κούρη τ᾽ αἰγιόχοιο 4΄ός, γλαυκῶπις ᾿4“9ήνη." 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
δδ ,,ὦ Νέστορ Νηληιάδη, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 

δεῖα ϑεός γ᾽ ἐϑέλων χαὶ ἀμείνον )έ τὸ ὀ ς γ᾽ ἐϑέλων καὶ ἀμείνονας, ἠέ περ οἵδε, 

ἵππους δωρήσαιτ᾽, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 
[σ, 7 [6 ,ὕἷ Α [4] 5) ὁ ἵιποι δ᾽ οἵδε, γεραιέ, νεήλυδες, οὃς ἐρεείνεις, 

Θρηίκιοι" τὸν δέ σφιν ἄνακτ᾽ ἀγαϑὸς Διομήδης 

δ00 ἔχτανε, πὰρ δ᾽ ἑτάρους δύο χαὶ δέχα πάντας ἀρίστους. 
οἶ ’ὔ ν { 2 »: -“ 

τὸν τρισχαιδέκατον σχοπὸν εἵλομεν ἐγγύϑι νηῶν, 

τόν ῥὰ διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡ μετέροιο 

“Ἔχτωρ τε προέηχε χαὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοί." 

ὡς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους 

ὧι [-} σι καγχαλάων: ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἴσαν χαίροντες ᾿αἀχαιοί. 

οἱ δ᾽ ὅτε Τυδείδεω κλισίην εὔτυχτον ἵκοντο, 
[4 Ἀ ,ὔ 2 ᾿ «ς - ἵππους μὲν κατέδησαν ἐυτμήτοισιν ἱμᾶσιν 

, ΡΟΝ. , [4] "(δ ς 
φάτνῃ ἕφ᾽ ἱππείῃ, ὅϑι περ Διομήδεος ἵσιποι 

ἕστασαν ὠκύποδες μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες" 

ὅτο γηὶ δ᾽ ἐνὶ πρυμνῇ ἔναρα βροτόεντα 4)όλωνος 
τς ἘΑς ΟΝ ’, »ὕ ΠῚ ΑΝ ᾿Υ ς , τ ἢ ,} ϑῆχ᾽ ᾿Οδυσεύς, ὄφρ᾽ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ᾽ ᾿ϑήνῃ. 

αὐτοὶ δ᾽ ἱδρῶ πολλὸν ἀπενγνίζοντο ϑαλάσσῃ 
τυ ΤΩ ὙΣ κ᾿ , τς ᾿ , “ἧς ἐσβάντες, κνήμας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς 

αὐτὰρ ἐπεί σφιν χῦμα ϑαλάσσης ἱδρόα πολλὸν 

σι φι 

΄ ἊΣ τ ΙΝ, ᾿ ᾿ ΞΕ ἢ , 51 
γίινεν ἀπὸ χρωτὸς καὶ ἀγνέινψυχϑεν φίλον ἦτορ, 

6 χαγχαλάων] καγχαλόων 110]. ὅ12 ἀπιεννίζοντο)] ἀτπτεγί- 
. . . Γ "- ξ ς - . - 

ζοντο Ἰἰθνῖ; οἵ, χαταννεύων ι 490. ὅ14 τδρόα] Ἰδοῶ 110]. 
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ἔς ῥ᾽ ἀσαμίνϑους βάντες ἐυξέστας λοέσαντο. 

τὼ δὲ λοεσσαμένω χαὶ ἀλειψαμένω λίπ᾽ ἐλαίῳ 
δείπνῳ ἐφιζανέτην, ἀπὸ δὲ κρητῆρος ᾿“ϑήνῃ 
πλείου ἀφυσσόμενοι λεῖβον μελιηδέα οἶνον. 

ΒΨΆΟΣ, ἃ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ͂Α. 

᾿Ηὼς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιϑωνοῖο 

ὥρνυϑ᾽, ἵν᾿ ἀϑανάτοισι φάος φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν" 

Ζεὺς δ᾽ "Εριδα προΐαλλε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν 

ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. 

στῆ δ᾽ ἐπ᾿ ᾿Οδυσσῆος μεγακήτεϊ νηὶ μελαίνῃ, 
[δὲ Ἐ» ) ’ὔ 2 , ᾿] ,ὔ ἢ δ᾽ ἐν μεσσάτῳ ἔσχε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, 

ἠμὲν ἐπ᾿ Αἴαντος χλισίας Τελαμωνιάδαο 

ἠδ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ζχιλλῆος, τοί δ᾽ ἔσχατα νῆας ἐίσας 

εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι χαὶ χάρτεϊ χειρῶν" 

ἔνϑα στᾶσ᾽ ἤυσε ϑεὰ μέγα τε δεινόν τὲ 

ὄρϑι᾽, ᾿“χαιοῖσιν δὲ μέγα σϑένος ἔιιβαλ᾽ ἑκάστῳ 

χαρδίῃ, ἄλληχκτον πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι. 

[τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυχίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσϑαι 
2 Η “ , ᾽ ἃ τ ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. ] 

ὅτ10 λοέσαντο)] λούσαντο Ιἰ0 1]. ὅτ9 ἀφυσσόμενοι)] Α οὖ τππ|8 

ΘΧ 8115 στὰ Αὐϊβίαομο, ἀφυσσάμενοι ΟΟἰΘΡῚ ΠΡ; οἵ. 1 295. 

2 φάος] φόως 101]. 12 σπολεμιζέμεν) “τολεμίζειν ΤΟΥ]. 
18. 14] ομηϊβουαΐ Ζθποαοίτβ, ΡΤ ΙΟ5 ἐπα ]οα νου τη ΑΥΙΒ ΟΡ Π65 οἵ Αὐ]βίαι- 

δἤπΒ.. ΟἿ. Β΄ 458. Βα. 
7 

10 
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᾿“τρεΐδης δ᾽ ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν 
᾿Τργεΐους" ἔν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. 

χγημῖδας μὲν πρῶτα περὶ χγήμῃσιν ἔϑηκεν 
καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 

δεύτερον αὖ ϑώρηχα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν, 
τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήιον εἶναι" --- 

πεύϑετο γὰρ Κύπρονδε μέγα κλέος, οὕνεχ᾽ ᾽Αχαιοὶ 

ἐς Τροίην νήεσσιν ἀγνγαπλεύσεσϑαι ἔμελλον" 

τοὔνεχά οἱ τὸν δῶχε, χαριζόμενος βασιλῆι. 

τοῦ δ᾽ ἢ τοι δέκα οἴμοι ἔσαν μέλανος χυάγοιο, 
δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴχοσι χασσιτέροιο" 

κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν 

τρεῖς ἑχάτερϑ', ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων 

ἐν γέφει στήριξε τέρας μερόπων ἀνθρώπων. --- 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος" ἐν δέ οἱ ἧλοι 

χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ πέρι χουλεὸν ἦεν 
ΕΝ ’ ,ὔ 5] ’ Ρ Υ. 

αἀργύθφϑεον, χουσεοισιν αἀορτηρξεσσιν ἀρῆρος. 

ἂν δ᾽ ἕλετ᾽ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα ϑοῦριν 

καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν, 

ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείχοσι χασσιτέροιο 

λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος χυάνοιο. 

τῇ δ᾽ ἔπι μὲν Τ οργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο 

δεινὸν δερχομένη, περὶ δὲ Δεῖμιός τε «Φόβος τε. 
- δ᾽ ᾽ν ΞῚ ὔ Ν Ὅτ Σ ἶρις εὐ ΦΡ. 2 - τῆς ὁ᾽ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἣν" αὐτὰρ ἐπ᾿ αὐτοῦ 

κυάνεος ἐλέλιχτο δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν 

τρεῖς ἀμφιστρεφέες, ἑνὸς αὐχένος ἐχπεφυυῖαι. 
Α 3 ΤΣ τ ᾿] 7 ,ὔ , "», κρατὶ δ᾽ ἔπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην ϑέτο τετραφάληρον 

80 ἔγ»] ἕδις οοῃίθοϊἑ ΒΡ Πμ65, οἱ αβϑθηξη" Ν πος ΒΡῈ, 25 Ρ. 467. 



᾿γαμέμινονος ἀριστεία: ΔΛ 201 

ἵππουριν" δεινὸν δὲ λόφος χαϑύπερϑεν ἔνευεν. 
εἵλετο δ᾽ ἄλχιμα δοῦρε δύω χεχορυϑμένα χαλχῷ, 

ὀξέα" τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ᾿ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω 

λάμσ᾽. ἔπι δ᾽ ἐγδούπησαν ᾿ϑηναίη τε καὶ Ἥρη, 

τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μιυχήνης. 

ἡνιόχῳ μὲν ἕπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕχαστος 

ἵππους εὖ κατὰ χόσμον ἐρυχέμεν αὐϑ᾽ ἐπὶ τάφρῳ, 
αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 

ῥώοντ᾽ " ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ᾽ ἠῶϑι πρό. 

φϑὰν δὲ μέγ᾽ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ χοσμηϑέντες, 

ἱππῆες δ᾽ ὀλίγον μετεκίαϑον. ἔν δὲ κυδοιμὸν 

ὦρσε καχὸν Κρονίδης, χατὰ δ᾽ ὑψόϑεν ἧχεν ἐέρσας 

αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰϑέρος, οὕνεχ᾽ ἔμελλεν 

πολλὰς ἰφϑίμους χεφραλὰς ᾿Ἧιδὶ προϊάψνειν. 

Τρῶες δ᾽ αὖὐϑ' ἑτέρωϑεν ἐπὶ ϑρῳσμῷ πεόίοιο, 

“Ἔχτορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν χαὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα 

Αἰνείαν ϑ᾽, ὃς Τρωσὶ ϑεὸς ὡς τίετο δήμῳ, 

τρεῖς τ᾽ ᾿Αντηνορίδας, Π|όλυβον χαὶ ᾿“γήνορα δῖον 

ἠΐίϑεόν τ᾽ ᾿χκάμαντ᾽ ἐπιείχελον ἀϑαγάτοισιν. 

ἽὝἝχτωρ δ᾽ ἐν πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην" 

οἷος δ᾽ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ 

παμφαίνων, τοτὲ δ᾽ αὖτις ἔδυ γέφεα σκιόεντα, 

ὡς “Εχτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσχεν, 

ἄλλοτε δ᾽ ἐν πυμότοισι χελεύων" πᾶς δ᾽ ἄρα χαλχῷ 
λάμφ᾽ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς «“1ιὸς αἰγιόχοιο. 

οἱ δ᾽, ὥς τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν 

60 αὖϑ'᾽ ἑτέρωϑεν] 1], αὖ χόσμηϑεν οοπίοοϊς ΕΥΙΘα] θην 
Αμ8]. Ησμῃι. Ρ. 465. Οἵ, Υ᾽ 8. Θ 261 564. 
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202 «Ἵ1: ᾿2γαμέμνονος ἀριστεία 

ΡῚ 2 ’ Ξ' ΞΡ ,ὔ 2 "ὕ7 

ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάχαρος κατ᾽ ἄρουραν 

πυρῶν ἢ χριϑῶν, τὰ δὲ δάργματα ταρφέα πίπτει" 
ὡς Τρῶες καὶ ᾽Αχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι ϑορόντες 

,, 3. Δ ἢ ,ὔ 5. 2 -" ,ὔ δήουν, οὐδ᾽ ἕτεροι μνάοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο. 

ἴσας δ᾽ ὑσμίνη χεφαλὰς ἔχεν, οἱ δὲ λύχοι ὡς 

ϑῦνον" Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσοράουσα. 
2 , ς -“ Ψ ,ὔ οἴη γάρ δὰ ϑεῶν παρετύγχανε μαργναμένοισιν, 

οἱ δ᾽ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν ϑεοί, ἀλλὰ ἕχηλοι 
» 3. ’ , Ὡς ΌΨΑ σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι χαϑήατο, ἦχι ἑχάστῳ 

δώματα χαλὰ τέτυχτο χατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. 

πάντες δ᾽ ἡτιάοντο χελαιγεφέα Κρονίωνα, 

οὕνεχ᾽ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο χῦδος ὀρέξαι. 

τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐχ ἀλέγιζε πατήρ᾽ ὃ δὲ νόσφι λιασϑεὶς 

τῶν ἄλλων ἀπάγνευϑε χαϑέζετο χύδεϊ γαίων, 

εἰσοράων Ἰρώων τὲ πόλιν χαὶ νῆας ᾿“ΪἾχαιῶν, 
η “ ’, 2 ’ 2 3: , 

χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντας τ᾽ ὀλλυμένους τε.] 
», ᾿ 3. Ὃ ν Σ ς ᾿ 51 ὄφρα μὲν ἠὼς ἣν χαὶ ἀέξετο ἱερὸν ἤμαρ, 

΄, .. 2 ,ὔ ; {) 5. « ἘΣ δὲ . Γ ὅτε Ἢ 
τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός 

09 χρειϑῶν] νι], χριϑέων ΒεΙκΚουττη 56 . 1 τ Θοθη "65. ΘΠ ΟΡ 65 

ΒΟ ΡΒΟΥ πη; ν. ῥυδδΙ. 1]. 5. “4, ΤΠ δ. δάργματα] δράγματα 1100]. 
Οοννοχὶς δυο] Ηδι. 15 81 56. ΘοΠ]αΐα [Ὅσα δαρχμά 6 ἔϊππ||0 Ατοδαϊοο 

ΟΠ. 1222, 28. 80: δοοϑάπιηΐ οἰ βάθηη [Οη8 6. ΘΧΘΙΏΡ]ἃ 6χ {{π||185 Ε]6Ὶ5 

16Δ. 118 δ. 11. 116 (ΞΞ 60]. 1154. 1158. 1155). ΤΙ μνάοντ᾽ 
ἔχεν, ποὴ ῥϑπεὶ ἴῃ οἷβ Π) οἴη ΑΥὙΙΒΕΆΡΟΠΟ, 

ὑσμίνῃ --- ἔχον (ἔχεν ΑἹ ἐθίο]. τ8 εἰσοράουσα) εἰσορόωσα Ἰἰυτ]. 
τὸ σφοῖσιν ἈΟΙ0 811], οἷσιν Ῥαποὶ οἱ δαἀβουϊρέμμ ἴῃ Δ. χαϑήατο] ὑπ 

οοᾶοχ, χαϑείατο οοἰοι1. τ8---89] οχηίβουαί Ζθηοαοίιβ, ΒΡ. ΓΟ ἱπα]- 

μνώοντ᾽ 1ἰθν]. τ2 ὑσμίνη 

οανθυπηΐ ΑΥΙΒΙΟΡ ἃ πΠ65. οὐ Αὐιβίαυομπβ; οἵ. τῦ. 189. 18 ἠτιάοντο] 

ἡτιόωντο 10. 82 εἰσορόων) εἰσορόων ἸἸὈΥ]. 



᾿γαμέμνονος ἀριστεία: ΑἹ 

Ἂν , ϊ αὦ ἤμος δὲ δρυτόμος πὲρ ἀνὴρ ὡπλίσσατο δεῖτινον 
»ὕ 2 ,ὔ 2 ,ὔ 2 2 ’ -" οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ᾿ ἐχκορέσσατο χεῖρας 

τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵχετο ϑυμὸν 

σίτου τὲ γλυχεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ, 
Ν 

Ν ς 

τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ δήξαντο φάλαγγας 

χεχλόμενοι ἑτάροισι χατὰ στίχας. ἐν δ᾽ ᾿“γαμέμνων 

σιρῶτος ὄρουσ᾽, ἕλε δ᾽ ἄνδρα Βιήγορα ποιμένα λαῶν, 
ΧΕ ΣΆ » Ὡ" Ἐ "- ΝΣ Αν ἘΎΝΕΣ 

αὐτόν, ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον ᾿Οιλῆα πλήξιππον. 
κ [δὲ ΕΣ [“) ,ὕ 2 , »ὕ « ἢ τοι ὃ γ᾽ ἐξ ἵππων χατεπάλμενος ἀντίος ἔστη 

Α : ον τ" Χ "»" , ἐν , ὶ Ν τὸν δ᾽ ἰϑὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέι δουρὶ 

νύξ, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέϑε χαλκοβάρεια, 
ἀλλὰ δὲ αὐτῆς ἦλϑε χαὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ 

ἔνδον ἅπας πεπάλαχτο: δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. 

χαὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖϑι ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4“γαμέμνων 

στήϑεσι παμιῳφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας" 

αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ᾽ ᾿Ισόν τε χαὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων 

υἷε δύω Πριάμοιο, νόϑον χαὶ γνήσιον, ἄμφω 

εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόν -- ὃ μὲν νόϑος ἡγνιόχευεν φρῳ ἐόντας ὃ μὲν νόϑος ἡγιόχευεν, 
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Ἄντιφος αὖ παρέβασχε περιχλυτός ---, ὥ ποτ᾽ ᾿αἰχιλλεὺς 

Ἴδης ἐν χνημοῖσι δίδει μόσχοισι λύγοισιν, 
᾿ 2 ΤΟΣ , Ἂν 2. Ρ) ΄ὔ 

σιοιμαίνοντ᾽ ἐπ᾿ ὄεσσι λαβών, χαὶ ἔλυσεν ἀποίνων. 
ὶΝ ’, ΡΞ .- τ Ἅ, , 2 , 

δὴ τότε γ᾽ ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ χρείων ᾿“γαμέμγων 

τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο χατὰ στῆϑος βάλε δουρί, 
3 3.) 

Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ᾽ ἔβαλ᾽ ἵππων. 

80. δεῖσενον) ΠΠῸΡῚ [Ὁ 6. ΟἸΠ65. οἴπὶ ΑΥἸδία 0, δόρστον Ὁ11|8 ΟἸΙΠῚ 

Ζεποάοίο; οὗ, ΠῚ τττ οὐ Δ 180. δόρστον ρυϑοίον' Ἡοθονύ Ἡθιτη. 19 (1884) 

Ρ. 469 5644. 88 ἅδος] Α, ἄδος οοίθ.}; οἵ, ργδϑῖ, Π. 8 8. 108 ἐόν- 

τας] ΠΥ] ἔδυ" οἵηη68, ἐόγχε {Π115 οἴπὴ ΑὙἸΒΓΟΡ Πα 6, αποα ΡΥ δου θα ἈΠ ΓΘΗΒ. 

τοῦ δίδει] δίδη 100], οοννοχὶς ΝΆ Ρου ΘΗ. 84. ΘΟΠΠλ {15 ἄξει, ἵει, τίϑει. 
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’ὔ 1. 2 λῚ -“" 2 , , ͵ σπερχόμεγος δ᾽ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλαε τεύχεα χαλά, 
“ - Ξ Ἁ ΄ , Α Ἁ δ Ύ ω γιγνώσχων" χαὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ ϑοῇσιν 

εἶδεν, ὅτ᾽ ἐξ "Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς. 

ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέχνα 

ῥηιδίως συνέαξε λαβὼν χρατεροῖσιν ὀδοῦσιν, 
ἐλθὼν 2 ΕΞ ἢ ς λόν  σο ἢ . , γε ἐλϑὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ᾽ ἦτορ ἀπηύρα 

ἣ δ᾽ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφιν 

χραισμεῖν" αὐτὴν γάρ μιν ὕπο τρόμος αἰνὸς ἱχάγει" 

- καρπαλίμως δ᾽ ἤιξε διὰ δρυμὰ πυχνὰ χαὶ ὕλην 
᾿ δ Ἀπ Ξ ὙΠ - κι ς,.5 ἴξ προς σπεύδουσ᾽ ἱδρώουσα χραταιοῦ ϑηρὸς ὑφ᾽ ὁρμῆς 

ει 2 " 7 ὶ 7 - 2 ὡς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον 

Τρώων, ἀλλὰ χαὶ αὐτοὶ ὑπ᾽ ᾿Αργεΐοισι φέβοντο. 
ΣΝ 5 Ν 

αὐτὰρ ὃ Π|εἰσανδρόν τε χαὶ ““ππόλοχον πενεχάρμην 
υοἱἷέ ΗΞ Ζγ ἘΣ ΠῚ .-"» - τὶ ὅξο, ἄδετε 7.) ας ΑἸντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς δὰ μάλιστα 

χρυσὸν ᾿Αλεξάνδροιο δεδεγ μένος, ἀγλαὰ δῶρα, 

οὐχ εἴασχ᾽ ᾿ Ελένην δόμεναι ξανϑῷ ίενελάῳ, 

τοῦ περ δὴ δύο παῖδε λάβε χρείων ᾿“γαμέμνων 
Ρ) ΒΥ Ὺ ὶ 7 Ξ. τὰ ς -“ ἈΞ ..3.} ΡῚ ,ὕ «; " εἶν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας. ὁμοῦ δ᾽ ἔχον ὠχέας ἵππους 

ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα, 
. ἿΝ ΄ [4 5. ν᾿ , ΞΥ ἡ «' τὼ δὲ χυχηϑήτην. ὃ δ᾽ ἐναντίον ὦρτο λέων ὡς 

2 ἀεδι., . 12 5 9} κ,ὔ 2 Ξ ᾿Ἵτρεΐδης" τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ δίφρου γουναζέσϑην 

»κώγρει, ᾿Ατρέος υἱέ, σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα" 

πολλὰ δ᾽ ἐν ᾿Αντιμάχοιο δόμοις χειμήλια χεῖται, 

χαλχός τε χρυσός τε πολύχμητός τε σίδηρος, 

τῶν χέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι: ἄποινα, 
- - ᾿ - 

εἰ νῶι ζωοὺς πεπύϑοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿“Ιχαιῶνγ."" 
ει ’ η “ ὶ ἡ μὲ Ἵ“-" ὡς τώ γε χλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα 

110 ἐσύλαε] ἐσύλα 11Ὀν]. 180 δίφρου] οἵ. γναοί. Θά. 8. 8, 16. 
1395 ζωοὺς] Π01], ζωὼ ΔΥΙΒέο ΡΒ Π68. 



᾿Δγαμέμνονος ἀριστεία: Δ 

μειλιχίοις ἐπέεσσιν" ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽ ἄχουσαγ" 

εἰ μὲν δὴ ᾿ντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν »Εὲ μ᾽ μόάχ αἴφρογος υἱέες ἐστόν, 
«; 2 Δ .,4. , ᾽ “ ,ὔ "ὕὔ 

ὃς ποτ᾽ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μεγέλαον ἄνωγεν 

ἀγγελίην ἐλϑόντα σὺν ἀντιϑέῳ ᾿Οδυσῆι 
Ἂ -" ὶ , ᾿ , αὖϑι χαταχτεῖναι μηδ᾽ ἐξέμεεν ἂν ἐς ᾿Αχαιούς, 

γῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀειχέα τίσετε λώβην.“ 
: ἘΝ ἢ ΟΥ̓ ᾿ ΄, ὶ ᾿ γ Ύ -΄ ἢ, χαὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε, 

δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆϑος" ὃ δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη. 

“ππόλοχος δ᾽ ἀπόρουσε" τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξεν, 
-" 2 ᾿Ὶ , “. , 5] ὔ 2 Ν ,, ’ὔ ᾿ 

χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ πλήξας ἀπό τ᾽ αὐχένα χόψας 

ὅλμον δ᾽ ὡς ἔσσευε χκυλίνδεσθαι δι διείλου. 
« τοὺς μὲν ἔασ᾽" ὃ δ᾽, ὅϑι πλεῖσται χλονέοντο φάλαγγες, 

τῇ δ᾽ ἐνόρουσ᾽, ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἐυχνήμιδες ᾿αχαιοί. 

πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεχον φεύγοντας ἀνάγχῃ, 
ς - ὉᾺΝ “- πεν , δι ῳσ, , ἱππῆες δ᾽ ἱππῆας --- ὑπὸ σφίσι δ᾽ ὦρτο χογίη 

ἐχ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων, --- 

χαλκῷ δηιόοντες" ἀτὰρ χρείων ᾿4γαμέμγνων 
ΡΣ δ ’ [4 2 2 σ ’ὔ 

αἰὲν ἀποχτείγων ἕπετ, “ργεϊοισι κελεύων. 

ὡς δ᾽ ὅτε πῦρ ἀίδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ, 
’ ] 2 ,ὔ Ρ ,ὔ «ς ὶ,ὔ ,ὔ πάντῃ δ᾽ εἰλυφάων ἄνεμος φέρει, οἱ δέ τε ϑάμινοι 
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142 τοῦ] ἸἸΌΡῚ οππὶ ΑΥἸβίαροιο, οὗ Ζθποάοίιθ, σφοῖ 111 γϑίθυτιπι 

ΘΥΔΙΙΠΊΔ ΙΟΟΥΤ ; οὗ ΒΡ ρτηδηπῖη (Ἐπ ῬΡΟΌΙΘαα α. Ποιηον. ΤΟχ ΚυιΈκ, ᾿. 46) 

ΒΘοπίπ5 τ δ πα ΝΆΠΟΙς, 140 πλήξας] Αν]δίανο!β, σμήξας ΠΠΡΥῚ οἴῃ 

Ζοποδοίο: οἵ, ὃ 01. χα 440: Σ 84. 101 ἱσχητῆες δ᾽ Ἱππῆας, ἔενῖν. ει 
στὸ 

σφίσι δ᾽] ἱππεῖς δ᾽ Ἱππῆας, ὑπὸ δέ σφισιν (σφιν ἄπο) 1101] ργδοίον 1) 
δὲ 56} ]1ἃ οπιβάθιι οὐ Ὑ πο Α δ 1588, 0] ἱχυχγῆες βουϊρέιμη οϑί; ὁοὺ- 

ῬΟΧΙ 1,6 1}05 Θπδ ϑἤοη. 6ρΡ. (188) ». 342. 168 δηιόοντες] ππτ|5 ΠΠ0 6}, 

δηιόωντες οοἰριΊ. 186 πάντῃ δ᾽ πάντῃ (πάντη Ῥ]ονίαιι6) τ᾿ ΠΡ; 

δέ μ᾽δοοραὶ δυο. Οἵ, Β. 148. εἰλυφάων] εἰλυφόων ἸἰθνΪ. 
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2606 «1: ᾿4γαμέμνονος ἀριστεία 

πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ" 
κι Φ 7. τὰ ΄ς Ξ» .“" 3) ’, - Ῥ:» 

ὡς ἄρ᾽ ὑπ᾽ ᾿Ατρεΐδῃ ᾿“γαμέμνονι πῖπτε χάρηγνα 

Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ᾽ ἐριαύχενες ἵπποι 
γ 3, ΓΑΕ σε Ξϑ᾿ ἀν ,ὕ , 

χείν ὄχεα χροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας, 

ἡνιόχους ποϑέοντες ἀμύμονας" οἱ δ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἢ ἀλόχοισιν. 

ἽἝχτορα δ᾽ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔχ τε κονίης 
», λα ΟῚ ὶ , » }] σὲ 2 γ το 

ἔχ τ᾽ ἀνδροχτασίης ἔχ 9’ αἵματος ἔκ τε χκυδοιμοῦ 

᾿“τρεΐδης δ᾽ ἕπετο σφεδαγνὸν Ζ4αναοῖσι κελεύων. 
οἱ δὲ παρ᾽ λου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο 

, Ἁ ὶ7ὔ 2 2 ’ 2 ’ μέσσον κὰπ πεδίον, παρ᾽ ἐρινεόν, ἐσσεύοντο 
ΟΥ , Ξ «' ἐν Χ [6 2 ΨῬΤΝ ἱέμενοι πόλιος" ὃ δὲ χεχληγὼς ἕπετ᾽ αἰεὶ 

᾿“τρεΐδης, λύϑρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. 
ΠΙΛΊΩΘΙ ἜΕ - δ) ΞΕ , ’, Ξ " ᾿ ., 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Σχαιάς τε πύλας χαὶ φηγὸν ἵκοντο, 

ἔνϑ᾽ ἄρα δὴ ἵσταντο χαὶ ἀλλήλους ἀγέμιμνον. 

οἱ δ᾽ ἔτι κὰμν μέσσον πεδίον φοβέοντο, βόες ὡς 
«! , ΕΝ ΄ ᾿ 2 ᾿Ὶ 2 ΞῸ» 

ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυχτὸς ἀμολγῷ 
’, - . 5 πω 83 , Ὑ. οἷν », τ πάσας, τῇ δέ τ᾽ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεϑρος 

τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε λαβὼν χρατεροῖσιν ὀδοῦσιν 

πρῶτον, ἔπειτα δέ θ᾽ αἷμα χαὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει" 
« ᾿) 2 ." Ἀν ,, 7, 2 , 

ὡς τοὺς ᾿“τρεΐίδης ἔφεπε χρείων ᾿“γαμέμνων, 

αἰὲν ἀποχτείνων τὸν ὀπίστατον" οἱ δ᾽ ἐφέβοντο. 

[πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε χαὶ ὕπτιοι ἔχπεσον ἵππων 
2 “᾿ ὶ Ὅν ᾿ς , ᾿ ᾿ 2ὕ “ “- ᾿Ατρείδεω ὑπὸ χερσί; πέρι πρὸ γὰρ ἔγχεϊ ϑῦεν.] 

119. 180] οπηϊβοιαΐ Ζοποάοίιβ, 180. βριπῖπιῃ ἱπαϊοαν Αὐἱβίο- 

ῬΠΆΠΘΒ, τρια πι6 ΑὙἸ βίο πιβ. Οἵ, ΠῚ 819. 6099. 180 πέρι πρὸ] τππ8 

ὁοᾶοχ, περὶ πρὸ (σ6] προὶ ΑΟΙ) ΔΠΠ1, περιπρὸ το]]απί; οοππηχοϑυτηΐ 

ρΙΖηθι, ΒΘΚΚΘΙ;, 411]. 



᾿Ἱγαμέμνονος ἀριστεία: Δ 2601 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλον ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος ΧΙ 

ἵξεσϑαι, τότε δή δὰ πατὴρ ἀνδρῶν τὲ ϑεῶν τὲ 

Ἴδης ἐν χορυφῇσι χκαϑέζετο πιδηέσσης, 
2 , ᾿' ΒΞ 2 12 ᾿] Ἁ Ἁ Ἢ ὕ 

οὐρανόϑεν χαταβάς" ἔχε δ᾽ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν. 

Ἶριν δ᾽ ὥτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαγ᾽ 180 
9 9 χξ τ δ 7 Ἵ Χ 

»βάσχ᾽ ἴϑι, ᾿Ιρι ταχεῖα, τὸν “ἔχτορι μῦϑον ἐνίσπες. 

ὄφρ᾽ ἂν μέν χεν ὁρᾷ ᾿“γαμέμγονα ποιμένα λαῶν 
,ὔ 2 » ,ὔ 2 ,ὔ ’ 2 ὶ - 

ϑύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, 

τόφρ᾽ ἂν [ ὺν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἀνώχϑ φρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸ ἄλλον λαὸν ἀνώχϑω 

μάρνασϑαι δηίοισι κατὰ χρατερὴν ὑσμίνην. 190 
πες. ἷΝἣ ᾿ ΚΡ . ἰδ " σπεὶ ἢ βλή τ ΟΥ̓́ΣΑΣ 

αὐτὰρ ἐπεί χ᾽ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ 

εἰς ἵππους ἄλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω 

χτείγνειν, εἰς ὅ χε νῆας ἐυσσέλμους ἀφίκηται 

δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.“ 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ποδήνεμος ὠχέα ᾽[ρις" 19ὅ 

βῆ δὲ κατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων εἰς Ἴ]λιον ἱρήν. 
το ἤδ. εν , ΠΣ « ὶ- εὑρ᾽ υἱὸν Π]|ριάμοιο δαΐφρονος “Εχτορα δῖον 

ἑσταότ᾽ ἔν ϑ᾽ ἵιποισι χαὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν" 
2 -  ὑΕ , ,ὔ ᾿, δ 2 ,ὔ Ξ 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα ᾿1ρις" 

» ἔχτορ, ὑὲ Πριάμοιο, 4 πὶ μῆτιν ἀτάλαντε, 200 

Ζεύς μὲ πατὴρ προέηκε τεὶν τάδε μυϑήσασϑαι. 

ὄφρ᾽ ἂν μέν χεν ὁρᾷς ᾿“γαμέμνονα ποιμένα λαῶν 
͵ὔ τὸ 2 ’ὔ ΡΒ] ,ὔ ’ὔ 2 - 

ϑύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, 
, 2 ς ’ὔ ,ὔ εὖ 7 ΡῚ Ἁ "ὕὔ 

τόφρ᾽ ὑπόειχε μάχης, τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἄνωχϑι 
’ ,’ ,Ὶ Ἁ «ς ,’ὔ 

μάρνασϑαι δηίοισι χατὰ χρατερὴν ὑσμίνην. τῷ Θ φι 

181 ἔμελλον] ἔμελλεν 4111 ἴῃ οἷβ. Ὁ. 192 ἄλεται) Α οἱπὶ 
Ηδροαίαπο, ἄλεται 1), ἅλεται γο]ααὶ ΠΡΡῚ ; οἷ. Δ 201. Φ 80. 

200 ὑὲ] υἱὲ Πονὶ; ν. φνϑθῖ, Π. 8. 8. 
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208 «1: “,32γαμέμνονος ἀριστεία 

αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ ἐο ο 2. Ὁ ΘΠ ΡΛ ΣΘΘΟΙΝ 
εἰς ἵππους ἄλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει 

χτείνειν, εἰς ὃ χε νῆας ἐυσσέλμους ἀφίχηαι 
ἘΠ 2 7 Ἃ 5 ΕΈΞΟΥ ,ὔ ιΞ Α 2 {{ 

δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ χνέφας ἱερὸν ἔλϑῃ. “ὁ 
«' ᾿ Ἄγ τ τὶ 5 ΡΨ ΠΌΡΟΣ, Ἡ ΄ ν᾿ ΒῚ ἣ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα ᾿Ἴρις. 

ἽἍἜχτωρ δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε, 
πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα χατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντῃ 

ὀτρύνων μαχέσασϑαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν" δ ͵ χ 2.0 ",' δ φ Η ῆ 

οἱ δ᾽ ἐλελίχϑησαν χαὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿“χαιῶν. 

᾿ργέιοι δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐχαρτύναντο φάλαγγας Υ ; προς ΟΛΟ 

ἀρτύνϑη δὲ μάχη, στὰν δ᾽ ἀντίοι" ἐν δ᾽ ᾿“γαμέμνων 
“" Ρ ᾿] ὕὔ ὶΝ ν ’ Ὁ , 

πρῶτος ὄρουσ᾽, ἔϑελεν δὲ πολὺ προμόάχεσϑαι ἁπάντων. 

ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 
[4] ᾿ - 2 ,ὕ 2 , ἜΥ ὅς τις δὴ πρῶτος ᾿γαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν 

ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ χλειτῶν ἐπιχούρων. 
5 , 5. Ὰ ΘΕ ΥΤ Σ ἈΝ, , ᾿Ιφιδάμας ᾿Αντηνορίδης ἠύς τε μέγας τε, 

«ει 4 2 ,ὔ Β] ,ὔ Ψ, , 

ὃς τράφη ἐν Θρήχῃ ἐριβώλακχι, μητέρι μήλων. --- 

Κισσῆς τόν γ᾽ ἔϑρεινε δόμοις ἔνι τυτϑὸν ἐόντα 

μητροπάτωρ, ὃς τίχτε Θεανόα χαλλιπάρῃον. 

αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἥβης ἐριχυδέος ἵχετο μέτρον, 

αὐτοῦ μιν χατέρυχε, δίδου δ᾽ δ γε ϑυγατέρα ἥν᾽" ͵ (ἀτερυζξ, 7 ἀφ, λοϑυυσ ὦ 
γήμας δ᾽ ἐκ ϑαλάμοιο μετὰ χλέος ἵκετ᾽ χαιῶν 

σὺν δύο χαὶ δέκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο. 

τὰς μὲν ἔπειτ᾽ ἐν Πὶ;ερχώτῃ λίπε νῆας ἐίσας, 

201 ἄλεται) Α, ἄλεται 1), ἅλεται το]απῖ; ν. “4 192. 219 ἀν- 

τίον]) Ῥϑποὶ οππὶ Αὐἰβίδι οι, ἀντίος (πὰ Α ν βαρ ΒΟΡΙρΡ 0) οθίθυὶ οὶ Ζθπο- 

ἀοίο οἱ ΑὐἹβίορμϑηθ; οἵ. Ζ 94. 199; 9851: 555. 1.15. Ὁ 669. 

222 τράφη ἐν] 107] ἴδι'8 ὁπηπθβ, τράφη ἐνὶ τπππ5; οἵ, Β. 661. 224 Θε- 

αγνόα] Θεανὼ (Θεανῶ 10) 1ἴν]; ταν ουπηΐ Ράγπ8 Καὶ μί, Νϑιοῖς. 



᾿γαμέμνονος ἀριστεία: Δ 209 

αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν εἰς "Γλιον εἰληλούϑει" --- 
ὅς ῥὰ τότ᾽ ᾿“τρεΐδεω ᾿“γαμέμνονος ἀντίος ἤλϑεν. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
᾿Ζτ εἰ Χ [φ ν δέ ἘΣ: , Σ α Ε ρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος 

᾿Ιφιδάμας δὲ χατὰ ζώνην ϑώρηκος ἔνερϑεν 
γύξ᾽, ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε, βαρείῃ χειρὶ πιϑήσας" 

οὐ δ᾽ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὡς ἐτράπετ᾽ αἰχμή. 

᾿ ’, »" Ν ὩΣ Ἁ ,ὔ 2 Ἷ, 

καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ χρείων ᾿“γαμέμνων 

ἕλχ᾽ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸ μεμαώς ὡς 95) δζ θα χειρὸς 

σπάσσατο" τὸν δ᾽ ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. 

ὡς ὃ μὲν αὖϑι πεσὼν ᾿χοιμήσατο χάλκεον ὕπνον 

οἰχτρός, ἄπο μγηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων, 
,ὔ κε ", , 2 δὶ Δ 9) χ»Ὰ 

κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν" 

πρῶϑ'᾽ ἑχατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι ὑπέστη 

αἶγας ὁμοῦ χαὶ ὄις, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο. 

δὴ τότε γ᾽ ̓ “τρεΐδης ᾿“γαμέμνων ἐξενάριξεν, 
“ Ὶ , 2 2 ε; 2 -" ’ , 

βῆ δὲ φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ᾿“χαιῶν τεύχεα χαλά. 

τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐγόησε Κόων ἀριδείχετος ἀνδρῶν, 

πρεσβυγενὴς ᾿Αντηνορίδης, χρατερόν δά ἑ πένϑος 

ὀφϑαλμοὺς ἐχάλυινε χασιγγήτοιο πεσόντος. 

στῆ δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρί, λαϑὼν ᾿“γαμέμνονα δῖον, 

γύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερϑεν" 

ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωχή. 
Φ , 2 2. οἱ, “37 "ὕ ) ὶ » 2 ,ὔ δίγησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων᾽" 

ἀλλ᾿ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 5 ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, 
τ 2 2 ,ὔ ’ὔ 2) 2 ἈΝ »ὕ 

αλλ ἐπόρουσε Κόωγι ἔχων ἀγνεμοτρεςρὲς ἔγχος. 

286 οὐ δ᾽] οὐδ᾽ 1071; αἰδίπηχοναί Ηθυπο. 246 τότε γ᾽] Ἰἰθτΐ, 

τότε «Ε᾿ οοπίοοϊῦ Νάποκ ΒΡΕ. 36 ρΡ. 194; οἷ. Ω 104. α 304. ρ 10. 
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2τ0 «1: ᾿2γαμέμνονος ἀριστεία 

ΧΙ ἡ τοι ὃ ᾿Ιφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον 

ἕλχε ποδὸς μεμαὼς χαὶ ἀύτεε πάντας ἀρίστους, 

τὸν δ᾽ ἕλχκοντ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 
,, -“ “ “. - " -" - 200 οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα 

τοῖο δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ιφιδάμαντι χάρη ἀπέχοψε παραστάς. 
», 37 Ὁ} , ς: δ τ ϑοὺϑ ." - 
ἔνϑ᾽ ᾿Αντήνορος υἷες ὑπ᾽ ᾿“τρείδῃ βασιλῆι 

πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄιδος εἴσω. 
Ξι Ἀ «! -“ 2 » »" , Ρ “ 

αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν 
γα τ νον Ων δ) , , , , 260 ἔγχεϊ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, 

», ς ὩΣ): ᾿ ΞΥΣΣ ἢ ΡῚ 2 πεν 
ὄφρα οἱ αἱμ᾽ ἔτι ϑερμὸν ἀνήνοϑεν ἐξ ὠτειλῆς 

αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο παύσατο δ᾽ αἷμα, 

ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος ᾿“τρεΐδαο. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖχα 
τὸ δριμύ, τό τε προϊεῖσι μογοστόχοι Εἰλείϑυιαι, 

[σι , Ἁ 2 τ" ,ὕ᾿ 

Πρὴης ϑυγατέρες πιχρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι, 

ὡς ὀξεῖ ὀδύναι δῦνον μένος ᾿“τρεΐδαο. 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε χαὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλεν 5 φξ δ ᾿ ω χᾷ " ἜΣ 
Ν 2 - δ] ,ὔ 7 Ἁ - . 

γηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν, ἤχϑετο γὰρ κῆρ 

τὸ ἤυσεν δὲ διαπρύσιον Ζαναοῖσι γεγωνώς" 

»"ὖ φίλοι, ᾿Τργείΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισιν᾽ 

φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐχ ἐμὲ μητίετα Ζεὺς 

εἴασε Τρώεσσι πανημέριον πολεμίζειν." 
Ως «ει τ 2 7 Ξ «ς ,ὕὔ 2 ὦ Ε ,ὔ [6 

28 ὡς ἔφαϑ'᾽" ἡνίοχος δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους 

γῆας ἔπι γλαφυράς" τὼ δ᾽ οὐχ ἀέκοντε πετέσϑην. 
»ἤἦ Ψ , «ς ,ὔ ΨῚ ,ὔ " ,ὔ 

ἄφρευν δὲ στήϑη, δαίνοντο δὲ νέρϑε χογίῃ, 

208 ἀύτεε] ἀύτει 1101]. 914 ἐλαυνέμεν) Ρ]ογίαπθ, ἐλαύνειν 

ΑὉὉ. 281 ἀέξχοντε] ἅτπιο ΠΡ, ὄχοντε οοἰοιΐ. 282 ἄφρευν] ἄφρεον 
1101]. στήϑη) στήϑεα 110]. 



᾿Ἵγαμέμνονος ἀριστεία: Δ 211 

’ “» ’ 3 ’ ,ὔ τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευϑε φέροντες. 

ἽἝχτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησ᾽ ᾿γαμέμνονα νόσφι κιόντα, 
Τρωσί τε καὶ “υχίοισιν ἐκέκλετο μαχρὸν ἀύσας" 

» Τρῶες καὶ “ύχιοι χαὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. 
» Ἣν ΝᾺ » 2 " δὲ ΓᾺΡ) τ », οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὥριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκεν 

Ζεὺς Κρονίδης. ἀλλ᾽ ἰϑὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους 

ἰφϑίμων Δαναῶν, ἵν᾿ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησϑε.“ 

ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος χαὶ ϑυμὸν ἑχάστου. 
ς δ γῸΓ , Ἁ , ] », δ ὡς δ᾽ ὅτε πού τις ϑηρητὴρ χύνας ἀργιόδοντας 

, 2 υ } ᾿ς “ἃν, ,ὔ Ν , σεύῃ ἐπ᾿ ἀγροτέρῳ συΐ χαπρίῳ ἠὲ λέοντι, 

ὡς ἐπ᾽ ᾿ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαϑύμους 
« , Ὁ ΟῚ 2 Ε Εχτωρ Πριαμίδης, βροτολοιγῷ ἴσος 'ἄρηι. 

αὐτὸς δ᾽ ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήχει, 

ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ ὑπεραέι ἴσος ἀέλλῃ, 

Ἷ τε χκαϑαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. 

ἔνϑα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν 

ἽὝἝχτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν; 

᾿σαϊῖον μὲν πρῶτα χαὶ Αὐτόνοον χαὶ ᾿πίτην 

χαὶ 4Δόλοπα Κλυτίδην καὶ ᾿Οφέλτιον ἠδ᾽ ᾿“γέλαον 

Ασυμνόν τ᾽ ᾿Ὡρόν τε χαὶ ᾿Ιππόνοον μενεχάρμην. 

τοὺς ἄρ᾽ ὅ γ᾽ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα 
΄ , .»; ᾽, 

σιληϑύν, ὡς ὅπότε νέφεα ζέφυρος στυφελίξῃ 
2 “- , ,ὔ ,ὔ ’ὔ 

ἀργεστᾶο νότοιο, βαϑείῃ λαίλαπι τὐπτων᾽" 

πολλὸν δὲ τρόφι χῦμα χυλίνδεται, ὑψόσε δ᾽ ἄχνη 

σχίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς" 
ει » Χ ἷ 2 [ο » ΜΝ οἰ δ -Κ μ᾽ - ὡς ἄρα πυχνὰ χαρήαϑ᾽ ὑφ᾽ ἽἜχτορι δάμνατο λαῶν. 

2 ἥ Ὶ Ἁ Ρ Ξ Α . ’ 2 ,ὔ , ἔγϑα κε λοιγὸς ἕην χαὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο 

καί νύ χὲν ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες ᾿Α'χαιοί, 
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212 «1: ᾿“γαμέμνονος ἀριστεία 

ΧΙ εἰ μὴ Τυδείδη Διομήδεϊ κέκλετ᾽ ᾿ Οδυσσεύς" 

»Τυδεΐίδη, τί παϑόντε λελάσμεϑα ϑούριδος ἀλκῆς; 
ἀλλ᾿ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽ ἵστασο" δὴ γὰρ ἔλεγχος 

81 ἔσσεται, εἴ χὲν νῆας ἕλῃ χορυϑαίολος “Εχτωρ.“ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη χρατερὸς Διομήδης" 

» τοι ἐγὼ μενέω χαὶ τλήσομαι" ἀλλὰ μίνυνϑα 
ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς 

Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ περ ἡμεῖν."" 

880 ἢ, χαὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ᾽ ἵτπων ὦσε χαμᾶζε, 

δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν" αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς 
ἀντίϑεον ϑεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος. 

τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν" 

τὼ δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἰόντε χυδοίμεον, ὡς ὅτε χάπρω 

ἐν χυσὶ ϑηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον. ὡϑ τῷ Θι 

ὡς ὄλεχον Τρῶας πάλιν ὀρμένω" αὐτὰρ ᾿α'χαιοὶ 

ἀσπασίως φεύγοντες ἀγέπγεον “Ἔχτορα δῖον. 

ἔνϑ᾽ ἑλέτην δίφρον τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω, 

υἷες δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων 

880 ἤδεε μαντοσύνας" οὐδὲ οὃς παῖδας ξασκχεν 

στείχειν ἐς πόλεμον φϑισήνορα, τὼ δέ οἱ οὔ τι 

πειϑέσϑην" κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος ϑανάτοιο. 

τοὺς μὲν Τυδείδης δουριχλειτὸς Διομήδης 

ϑυμοῦ χαὶ ψυχῆς χεχαδὼν χλυτὰ τεύχε ἀπηύρα" 

886 “Ιππόδαμον δ᾽ ᾿Οδὺσεὺς χαὶ ᾿ Υπείροχον ἐξενάριξεν. 

ἔνϑα σφιν χατὰ ἴσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων 

520 ϑηρευτῇσι) Ἰἰρν]; διχῶς ..,ϑηρευτῆρσι“ καὶ ..,ϑηρευτῆσι"": 

Πιάγπμιβ. Οὗ, Η 41. 826 πάλιν ὀρμένω] ρᾶποϊ οπὴ ΤΎΤΔΠΗΪΟΠΘ, 

σπταλινορμένω ΔΟΙ) γ6Π} πὶ απ ΑΥΙβίαγομο ; ρυΐτητ5 αἰβίπηχὶ ΒΘΚΚΘι “, 
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ἐξ Ἴδης καϑορῶν" τοὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον. ΧΙ 
ἢ τοι Τυδέος υἱὸς ᾿1γάστροφον οὔτασε δουρὶ 

ΤΠαιονίδην ἥρωα χατ᾽ ἰσχίον" οὐ γάρ οἱ ὕιποι 

ἐγγὺς ἔσαν φυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα ϑυμῷ" 3 ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀά μέγα ϑυμῷ 810 

τοὺς μὲν γὰρ ϑεράπων ἀπάνευϑ'᾽ ἔχεν, αὐτὰρ ὃ πεζὸς 
- ΝΆ ’ ἵδ: ΠΣ » { ΞΡ 

ϑῦνε διὰ προμάχων, ἧος φίλον ὥλεσε ϑυμόν. 

ἽἝχτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε χατὰ στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾿ αὐτοὺς 
’, 9 [4 ὶλν , «; " 4 Ὰ ᾿ 

χεχληγώς" ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες. 

τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης, 81 
ΕΥ̓ 1). 2 Ἷ - , 2 Ν ΕἸἜΞΟΣΞ Ξ αἶψα δ᾽ ᾿Οδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 

»γῶιν δὴ τόδε πῆμα χυλίνδεται, ὄβριμιος “Εχτωρ" 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.“ 

ἢ ῥα, χαὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσχιον ἔγχος 
. ’ 5, τὶ 5 ’ ΄ 5 ἡ,» μά καὶ βάλεν --- οὐδ᾽ ἀφάμαρτε ---, τιτυσχόμενος κεφαλῆφιν, 850 

2, ᾿Ξ οὗ Ξ ᾿- ’ ,ὔ { » 12 ΒῚ Ἂν Ἄ Ὶ " ᾽ὔ " ΡΞ ᾿Ὶ Ξ 

ἀζχζρήν χὰκ χόρυϑα. πλάγχϑη δ᾽ ἀπὸ χαλχόφι χαλχὸς 
ὩΣ ᾿ ἈΚ Ψ: ἢ, . 2 .Ξ Ἔ Ν ἤ ὴ οὐδ᾽ ἵκετο χρόα χαλόν" ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια 

τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν οἱ πόρε «Φοῖβος ᾿“πόλλων. 

ἽἝχτωρ δ᾽ ὦχ᾽ ἀπέλεϑρον ἀνέδραμε, μῖχτο δ᾽ ὁμίλῳ, 

Θι στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν χαὶ ἐρείσατο χειρὶ παγείν 8 Ἵ ᾿ῇ 0 ΐ { ΘΕ ΠΌΡΟΥ δε) ὃ 
γαίης" ἀμφὶ δὲ ὄσσε χελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 

ὄφρα δὲ Τυδείδης μετὰ δούρατος ᾧχετ᾽ ἐρωὴν 

τῆλε διὰ προμάχων, ὅϑι οἱ χαταείσατο γαίης το ολδυνες ΐ 7 ΟΥΕ. 
΄, 3 ΔΓ ,ὔ΄ Ν ᾽Ν 2 ὶ 7 2 ’ὔ τόφρ᾽ “Βχτωρ ἄμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας 

889 οὐ γάρ οἱ] 100] ἴδυθ οιπποβ; οὐδὲ γὰρ ((πιὰ6 ἄϊνουβα Ἰθοίϊο 

ΘΟΠΙ ΘΙ ΠΟΥ ΕΠ ἴῃ ΑἹ ΒΟΙΙρβουππῦ ΗΠ ουπθ, ΒΟΚΚΟι", Βαθιπη]θίη, 4}1}}; οὐδέ 
ὯΔ Ἁ 5" κ . . .. "5 

οὐ (απο ππππι8 οΟαΘχ Πα Π6 0) ὁχ δοπῃϊθοία αι, ΒΘΠΕ161 βου ΡΒθυπηΐ ΘΡΙΓΖΠΘΙ, 

Τιθηέζοι", ΝΆποΙς, ΠῚ; οὐ γάρ οἱ βϑύνανὶ οἴπὴ ὙΥΟ]ῆο οἱ Τα ΠΟ. 

549. ἧος] εἴως 1100]. 848. μένοντες] 1ἰθγ], μένοντε Ζομοοίιϑ. 
856 δὲ ὄσσε] ᾿ἰυν], δέ .Ε᾿ ὄσσε νὰπι Ἠουνογάθη; ν. Ε 810. 
Ἠοιμοῦὶ [Πἰὰ5. Υ0]. 1. 18 
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ἐξέλασ᾽ ἐς πληϑὺν χαὶ ἀλεύατο χῆρα μέλαιναν. 

δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη χρατερὸς Διομήδης" 

»ἱξ αὖ νῦν ἔφυγες ϑάνατον, κύον" ἢ τέ τοι ἄγχι 

ἢλϑε χαχόν" νῦν αὐτέ σ᾽ ἐρύσατο «Φοῖβος ᾿4“πόλλων, 
ᾧ μέλλεις εὔχεσϑαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. 
ἢ ϑήν σ᾽ ἐξανύω γε χαὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, 

εἴ πού τις χαὶ ἐμοί γε ϑεῶν ἐπιτάρροϑός ἐστιν. 

γῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.“ 

ἢ, καὶ ΠΠ]αιονίδην δουριχλυτὸν ἐξενάριξεν. 

αὐτὰρ ᾿λέξανδρος “Ελένης πόσις ἠυχόμοιο 

Τυδείδῃ ἔτι τόξα τιταίνετο ποιμένι λαῶν, 
στήλῃ χεχλιμένος ἀνγδροχμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ 

ἔδου 4Ἔαρδανίδαο παλαιοῦ δημογέροντος. 

ἢ τοι ὃ μὲν ϑώρηκα ᾿4γαστρόφου ἰφϑίμοιο 

αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήϑεσφι παναίολον ἀσπίδα τ᾽ ὥμων 

χαὶ χόρυϑα βριαρήν" ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκεν 

καὶ βάλεν --- οὐδ᾽ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός --- 

ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός" διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς 

ἐν γαίῃ κατέπηκτο. ὃ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας 
ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 

»βέβληαι, οὐδ᾽ ἅλιον βέλος ἔχφυγεν. ὡς ὄφελόν τοι 

γείατον ἐς χενεῶνα βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἑλέσϑλαι. 

οὕτω χεν χαὶ Τρῶες ἀγέπγνευσαν χακότητος, 

οἵ τέ σε πεφρίχασι λέονϑ᾽ ὡς μηχάδες αἶγες." 

τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης" 

868 δρύσατο] Ρ]οΙΊαπ6 ἴῃ οἷ ΟΠ), δρύσσατο το]ϊαυϊ; οἵ, Β 889. 

808 ἐξενάριξεν) Ῥ]οΥίαπι6. οπὶ Ζοποάοίο, ἐξεγάριζεν ἃ οἴπι ΑΥΪ- 
ΒίαΤΌΠΟ. 818 ἄνελκε()}) Α οἵ 411, ἀνεῖλχεί(ν) ΟἹ) σϑ] απ. 



᾿Τγαμέμνονος ἀριστεία: “Δ 

»τοξότα, λωβητήρ, χέραι ἀγλαέ, παρϑενοπῖπα" 

εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηϑείης, 

οὐχ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς χαὶ ταρφέες ἰοί" 

γῦν δέ μ᾽ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως. 
οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ μὲ γυνὴ βάλοι ἢ πάις ἄφρων" 

χωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδαγνοῖο. 

ἢ τ ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο, χαὶ εἰ χ᾽ ὀλίγον περ ἐπαύρ ἢ λως ὑπ᾽ ἐμεῖο, ἰΐγον περ ἑἐπαύρῃ, 

ὀξὺ βέλος πέλεται καὶ ἀκήριον ἄνδρα τίϑησιν" 
- ΨῚ Ἁ , 2 ᾿) 7" κ ,ὔ 2 Ν τοῦ δὲ γυναιχὸς μέν τ᾽ ἀμφίδρουφοί εἰσι παρειαὶ 

παῖδές τ᾽ ὀρφανικοί, ὃ δέ ϑ᾽ αἵματι γαῖαν ἐρεύϑων 

πύϑεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖχες."" 

ὡς φάτο. τοῦ δ᾽ ᾿Οδυσεὺς δουριχλυτὸς ἐγγύϑεν ἐλϑὼν 

ἔστη πρόσϑ'᾽, ὃ δ᾽ ὄπισϑε χαϑεζόμενος βέλος ὠχὺ 

ἐχ ποδὸς ἕλκ᾽" ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἠλϑ' ἀλεγεινή. 
2 ὶ,ὔ 12 2 ’ εἾ ς , 2 , 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε χαὶ ἡγιόχῳ ἐπέτελλεν 

γηυσὶν ἕπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν" ἤχϑετο γὰρ κῆρ. 

οἰώϑη δ᾽ ᾿Οδυσεὺς δουρικλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ 

᾿“ργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας. 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν" 
», "ἢ ’ ΄, 1.9 ᾿ , Ἁ - ΞΕ. " , 

»ὦ μοι ἐγώ, τί πάϑω; μέγα μὲν κακόν, αἴ κε φέβωμαι 

πληϑὺν ταρβήσας" τὸ δὲ ῥίγιον, αἴ χεν ἁλώω 

μοῦγος" τοὺς δ᾽ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. 

ἀλλὰ τί ἢ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; 

οἶδα γάρ, ὅττι χαχοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο, 

585 χέραι] ΔΑ, αποᾶ μΡ]ουίβατιθ υθίθι τ πὶ ΤΆΤΉΤΠ Δ ΘΟ ΠῚ ῬΓῸ Δ ΠῚ 

6586 αἸοἰξ Ἡθγοαϊδητβ, χέρῳ πππ οοᾶθχ, χέρα 0) οἵ 111, χαίρ βιιργὰ βουῖρίο 
ΕΣ οὗ χα 816. 592 ἄνδρα] ΑΥ᾽δίαγο!μιβ, αἰτψα 10]. 9594 σπαῖ- 

δὲς τ Ῥαποὶ ἴῃ οἷβ 0, παῖδες δ᾽ (τ᾽ βαργὰ βουϊρίο ἴῃ ΑἋ οδίθυ. 
898 ξλχ᾽ εἷλχί(εν) 110 τ]. 

185 
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210 «1: ᾿2γαμέμνονος ἀριστεία 

ΧΙ ὃς δέ χ᾽ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι, τὸν δὲ μάλα χρεὼ 

μοὸ ἑστάμεναι χρατερῶς, ἤ τ᾽ ἔβλητ᾽ ἤ τ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον.“ 
ς « “ 2 [δ Ν ,ὔ Ν αὖ ἣν» ἧος ὃ ταῦϑ'᾽ ὥρμαινε χατὰ φρένα χαὶ χατὰ ϑυμόν, 

τόφρα δ᾽ ἔπι Τρώων στίχες ἤλυϑον ἀσπιστάων" 
ΒΥ 12 Ὶ ,ὔ ἂν ,ὔ - ,ὔ 

ἔλσαν δ᾽ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιϑέντες. 

ὡς δ᾽ ὅτε χάπριον ἀμφὶ χύνες ϑαλεροί τ᾽ αἰζηοὶ ς δ᾽ ὅτε χάπρ μῳὶ κύγες (ες ἢ 

“ὸ σεύωνται, ὃ δέ τ᾽ εἰσι βαϑείης ἐκ ξυλόχοιο 

ϑήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμσιτῆσι γένυσσιν᾽" 17 : 
) " ὶ 7 2 Ρ Ἀν} ς Ἀ ὶ᾿ ἐν, 5. ὶ 7 

ἀμφὶ δέ τ᾽ ἀίσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων 

γίγνεται" οἱ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν πὲρ ἐόντα" 

ὥς ῥα τότ᾽ ἀμιφ᾽ ᾿Οδυσῆα διίφιλον ἐσσεύοντο 

420 Τρῶες. ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα 4] ηιοπίτην 
γ 5 « ΡῚ ΄ )γ- ὶ ΄, 

οὔτασεν ὦμον ὕπερϑεν ἐπάλμεγος ὀξέι δουρί, 
2 Ἁ Ρ2 ΄, δι ἡ υ , 

αὐτὰρ ἕιειτα Θόωνα καὶ Εγνγνομον ἐξενάριξεν. 

Χερσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα καϑ᾽ ὕιπων ἀίξαντα 

δουρὶ χατὰ πρότμησιν ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 

4:5 γύξεν" ὃ δ᾽ ἐν χονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 

τοὺς μὲν ἔασ᾽, ὃ ὁ ἄρ᾽ “ππασίδην Χάροπ᾽ οὔτασε δουρὶ 

αὐτοχασίγνητον εὐηφενέος Σώχοιο. 

τῷ δ᾽ ἐπαλεξήσων Σῶχος κίεν ἰσόϑεος φώς, 
- ὶν 7η3 τ ᾿ Ἂς ἐν }Ὶ ΄Ὁω 2ὕὔ Η 

στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν χαί μὲν πρὸς μῦϑον ἕξειπεν 

40 »(ὦ ᾿Οδυσεῦ πολύαινε, δόλων ἅτ᾽ ἠδὲ πόνοιο, 

σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξεαι “Πιπασίδῃησιν, 

τοιώδ᾽ ἄνδρε χαταχτείνας χαὶ τεύχε ἀπούρας, 

ἤ κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσῃς.““ 

ὡς εἰπὼν οὔτησε κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην" 

411 ἦἧος] ἕως ἸἰὈν], εἴως τπτι8. 6χ οοΡΡθοίιμα. 421 εὐηφενέος] 

εὐηγεγέος ἸἸΌΤῚ; {ΠπῈ4 ῬΥΊΠτ5. ΒΟ ρδιῦ ΒΘΚΙΚΟΥ 2 ΘοΠαἴο ἱβ᾽ 81. 
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διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλϑε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος 
χαὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, 

πάντα δ᾽ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαϑεν" οὐ δέ τ᾽ ἔασεν 
Ψ 3 , “ " ’ 

Παλλὰς ᾿“ϑηναίη μιχϑήμεναι ἕγκασι φωτός. 

γνῶ δ᾽ ᾿Οδυσεύς, δ᾽ οἱ οὔ τι βέλος χατὰ καίριον ἠλϑεν" 

ἂψ δ᾽ ἀναχωρήσας Σῶχον πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 
»ἂα δείλ, ἡ μάλα δή σὲ χιχάνεται αἰπὺς ὄλεϑρος. 

ἢ τοι μὲν ἔμ᾽ ἔταυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσϑαι" 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον χαὶ χῆ ἐλαιναν γ φημὶ φό «αἱ χῆρα μέλαινα 

ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 
εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ 4ιδὶ χλυτοπώλῳ.“ 

ἦ, χαὶ ὃ μὲν φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήχει, 
“ νἉ ,ὔ ,ὕ Ρ»λ} ὶ - τῷ δὲ μεταστρεφϑέντι μεταφρένῳ ἔν δόρυ πῆξεν 

ὥμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήϑεσφιν ἔλασσεν. 

δούπησεν δὲ πεσών" ὃ δ᾽ ἐπεύξατο δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
»»ὦ Σῶχ᾽, Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο, 

φϑῆ σε τέλος ϑαγνάτοιο χκιχήμενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας. 

ἃ δείλ᾽, οὐ μὲν σοί γε πατὴρ χαὶ πότνια μήτηρ 

ὄσσε χαϑαιρήσουσι ϑαγνόντι περ, ἀλλ᾽ οἰωνοὶ 

ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυχγνὰ βαλόντες. 
] , ὌΠ Ἂν ΡΥ - ’ ΄- , νυ 2 δ' ἐξ αὐτὰρ ἔμ᾽, εἴ χε ϑάνω, χτεριοῦσί γε δῖοι ᾿Αχαιοί. 

481 οὐ δέ] οὐδέ τ]. 489 βέλος] Π|Ὀγὶ ἔδθ οσπμθβ οπὶ Ζθπο- 
᾿ ἀοίο, τέλος ἃ οὶ ΑΥἸβίδιομο. χατὰ καίριον] Ῥ]ογίαπο οπὶ Αὐ]- 

ΒίΔΓΌΠΟ (οἰ Ζοποαοίο), χαταχαίριον 411] ἴῃ οἷβ. Α1). 1)6 μος Ιοθὸ υἱνὶ ἀοο 

τ]ΐα, Β Ὁ ΠΟ. οοηίνα, Ζαποάοίμπμ αἰβραίανθγιηΐ; ν. ΕΘ] πο. Αὐϊβίοῃ. 

ΡῬ. 1906, Τπιάτοἢ ΑΗ. 1 580 5α.: ΠοριηθΡ, ΗΟΙΙΘΓΓ ΘΟ 510} (65 Ζθποαοί 

(4888) Ρ. 681. 442 μὲν ἔμ] ΡΙδνίαπιθ ἴῃ εἷβ ΑΟ, μέν ῥ᾽ ἔμ᾽ Ὁ οἱ 
Ἐπί ἶυ5; οἵ, Η 11. Υ 248. 451 τέλος] ΠΠὈγ] οαπὶ Αὐἰβίασομο, βέλος 
Ζεποαοίιβ; οἵ. 489. 
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ΧΙ ὡς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος 
2ὕ Χ [σι " γ "δὶ 2 , ᾿ 

ἔξω τὲ χροὸς ἕλχε χαὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 

αἷμα δέ οἱ σπασϑέντος ἀνέσσυτο, χῆδε δὲ ϑυμόν. 

Τρῶες δὲ μεγάϑυμοι ὅπως ἴδον αἷμ᾽ ᾽Οδυσῆος, 
’ 2 [σὲ ΒΡ] 2 2 - , 2ὕ 

400 χεχλόμεγοι χαϑ' ὅμιλον ἐπ᾿ αὐτῷ πάντες ἔβησαν. 
Ῥ το « ἜΣ Δ 3, , ΞῚ γῳ» 3 ΟΣ οὐ ,ὔ 

αὐτὰρ δ᾽ γ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ᾽ ἑταίρους. 
" Ἀ 2ὕ 2 » [6 Ἁ ᾽ὔ ᾿ἦ 

τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἤυσεν, ὅσον χεφραλὴ χάδε φωτός, 

-ῷ οὶς δ᾽ ἄιεν ἰάχοντος ἀρηίφιλος Μενέλαος. 
51 2 χ᾽ 5 », , 2 ν 2.» ὃ αἶνα δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 

405 ,,Ααν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν, 

ἀμφί μ᾽ ᾿Οδυσσῆος ταλασίφρονος ἵχετ᾽ ἀυτή, 
- 2 ,ὔὕ ς 27 ς , ΄- » "ἢ 

τῷ ἰχέλη, ὡς εἴ ὃ βιῴατο μοῦνον ἐόντα 
-" 2 ,ὔ ΒΡ] Ν - ς ,ὔ Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ χρατερῇ ὑσμίνῃ. 

ἀλλ ἴομεν χκαϑ' δμιλον" ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον. 

“τὸ δείδω, μή τι πάϑῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωϑεὶς 

ἐσϑλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποϑὴ Δαναοῖσι γένηται." 
«ει 2 Ν « ᾿ δ, 2 « Ἀν τα τ 3. ἐἢ δι ἢ " ὡς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ᾽, ὃ δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόϑεος φώς. 

εὗρον ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα διίφιλον: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν 

Τρῶες ἕπον, ὡς εἴ τε δαφοινοὶ ϑῶες ὄρεσφιν 

“τὸ ἀμφ᾽ ἔλαφον χεραὸν βεβλημένον, ὅν τ᾽ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ 

ἰῷ ἀπὸ νευρῆς" --- τὸν μέν τ᾽ ἤλυξε πόδεσσιν 
ὩΣ », 2 ὩΣ ᾿ Ἔ Ἃ ’ ΟΣ , Ἢ φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν χαὶ γούνατ᾽ ὀρώρῃ 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀιστός, 
ὠμοφάγοι μιν ϑῶες ἐν οὔρεσι δαρδάτιτουσιν 

480 ἐν γέμει σχιερῷ" ἔπι τε λὶν ἤγαγε δαίμων 

σίντην" ϑῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὃ δάπτει" --- 

4δ τ ἕλχε] πππ5 ΠΠΡοι οἰπῃ Αὐϊβίανομο, εἱλχεί) οοίθυϊ. 414 

ἕπον ἕπονϑ' 11ρνυἱ, σουροχὶ [ἃ ἩΟΟΠ6 οΟΠ]αίο 488. 



᾿“γαμέμνονος ἀριστεία: ΔΑ 219 

ὥς ῥὰ τότ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Οδυσῆα δαΐφρονα ποιχιλομήτην ΧΙ 

Τρῶες ἕπον πολλοί τὲ χαὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ δ᾽ γ᾽ ἥρως 
»», Ἂ 2 Ων ’ὔ " αν 
ἀίσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἡμαρ. 

ας δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλϑε φέρων σάκος ἠύτε πύργον, 48ῦ 

στῆ δὲ παρέξ᾽ Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 
ΚῚ ᾿ ,ὕ 5 , 2)  “- , 

ἢ τοι τὸν Μεγέλαος ἀρήιος ἕξξαγ᾽ ὁμίλου 
᾿ Χ ΠΑ ᾿ γε 9 , ᾽ σ᾽ δὸν Ἢλ, σ ᾿ « οτ"ο" 

χειρὸς ἔχων, ἧος ϑεράπων σχε ἤλασεν ἵππους 

ϊας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμεγος εἷλε “όρυκλον 

Π ἀξούδην γόϑον υἱόν, ἔπειτα δὲ τϑχκδολλὴν οὗτα, 490 

οὗτα δὲ “ύσανδρον χαὶ ΠΙ]ύρασον ἠδὲ Π]͵υλάρτην. 

ὡς δ᾽ ὅπότε πλήϑων ποταμὸς πεδίονδε χάτεισιν 
, δι Ὧν 2 .«, ᾿ », 

χειμάρρους χατ᾽ ὄρεσφιν, ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ, 

πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας 

ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ᾽ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει, 49 

ὡς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμιος “ἴας, 
."}. « " γ , 3 ὶἤ [δὲ 

δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας. οὐ δέ πω “Ἔχτωρ 

πεύϑετ᾽, ἐπεί δὰ μό ἐπ᾿ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης ᾿ - θὰ μαᾶχῆς ὃ: ἽΝ ΟΣ 7 ν “πεν 

ὄχϑας πὰρ ποταμοῖο Σχαμάνδρου, τῇ ῥὰ μάλιστα 

ἀνδρῶν πῖπτε χάρηνα, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει ὅ00 
, ᾿ 2 » δ ,ὔ ε 2 ’ὔ 2 ΣῊ 

Νέστορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν χαὶ ἀρήιον ᾿Ιδομενῆα. 
. ᾿ Ἁ » ς , , ποτα 

ἔχτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν διιίλεε μέρμερα ῥέζων 
2 .» 5. Ὁ , , 5 δὴ 2 , Β ἔγχεί ϑ᾽ ἱπποσύνῃ τε, νέων δ᾽ ἀλάπαζε φάλαγγας 

οὐ δ᾽ ἄν πω χάζοντο χελεύϑου δῖοι ᾿Αχαιοί, 

εἰ μὴ ᾿4“λέξανδρος “Βλένης πόσις ἠυκόμοιο δ0ὅ 

παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαῶν, 

ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν χατὰ δεξιὸν ὦμον. 

488 ἧος] εἵως ΡΥ]. 491 οὐ δέ] οὐδέ 1100]. ὅ02 ὁμίλεε] 
ὁμίλει, Ἰἰον]. 804 οὐ δ᾽] οὐδ᾽ [101]. 
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ΧΙ τῷ ῥα περίδδεισαν μένεα πνείοντες ᾿Α΄χαιοί, 

μή πώς μιν πολέμοιο μεταχλιγϑέντος ἕλοιεν" 

ὅ10 αὐτίχα δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον" 

»»ὦ Νέστορ Νηληιάδη, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 
"ὕ,΄ “ 2 ἡ, Β] , Ν Ὶ ἐς ἄγρει, σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων 

βαινέτω" ἐς νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους. 
2 οὗ Ἃ ΒῚ ᾿ -“ 2 Ὁ: 27 

[ητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων 

δ16 ἰούς τ᾿ ἐχτάμγειν ἐπί τ᾽ ἤπια φάρμακα πάσσειν."" 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε 7: ἑρήγιος ἱππότα Νέστωρ" 

αὐτίχα δ᾽ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων 

βαῖν᾽, ᾿“Ισχληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος. 

μάστιξεν δ᾽ ἵιπους, τὼ δ᾽ οὐχ ἀέχοντε σιετέσϑην 

ὅ20 γῆας ἔπι γλαφυράς" τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο ϑυμῷ. 

Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν 

“Ἔχτορι παρβεβαώς, χαί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν" ὀύο; ΡΣ 5 ν: ὑοῦ 

» Εχτορ, γῶι μὲν ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν Ζαγναοῖσιν, 

ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 
- ΒῚ ΄ 2 Δ [2 Ἁ 2 ’ 

Ὁ Τρῶες ορίγονται, ἕπιμιξ ἵπποι τὲ καὶ αὕτοι. 

Αἴας δὲ χλονέει Τελαμώνιος" εὖ δέ μιν ἔγνων" 
ὋΣ Α Ἁ γ 2 »γ2 2 , Ρ] ΠΝ , ς - 

εὔρυ γὰρ ἅμῳ ὦμοισιν ἔχει σάχος. ἀλλὰ χαὶ ἡμεῖς 
-- δ-  ( ᾿ [σὲ 2 ΒΡ] ’ὔ 2, ’ 

χεῖσ᾽ ἵππους τὲ χαὶ ἅρμ᾽ ἰϑύνομεν, ἔνϑα μάλιστα 

ἱππῆες πεζοί τε χαχὴν ἔριδα προβαλόντες 

ὅ80 ἀλλήλους ὀλέχουσι, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὄρωρεν.“ 

ὡς ἄρα φωνήσας ἵμασεν χαλλίτριχας ἵιίπους 

μάστιγι λιγυρῇ" τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες 

15] οἸηϊβουαί ζΖθηοαοίιβ, ρα ατη. ἱπ]Ιοαθαπῦ ΑΥΙΒΟΡ μ 65. οἵ 

Αὐιβίδροιπιβ ; ἀοίθηαπιηΐ Πογπο οἱ Ῥᾶν πο Κρ]. 519 ἀέκοντε] τΠτ|8 

1061, ἄκοντε οοἰο:}. δ90 ὀρίνονται, ἐττιμὶξ] δοιηπηα, ροϑιῇ ΠπΘ ΖΘ"; 

ο΄. (9 10. Ὁ 51. 



᾿γαμέμνονος ἀριστεία: ΑἹ 

΄ν ὦ » » Α [δὲ Ν “" 4. Ἁ ᾽ὔ 

δίμφ᾽ ἔφερον ϑοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας χαὶ ᾿Αχαιούς, 

στείβοντες νέχυάς τε χαὶ ἀσπίδας. αἵματι δ᾽ ἄξων 

γέρϑεν ἅπας πεπάλαχτο χαὶ ἄντυγες αἱ περὶ δίφρον, 
«ει . ἢ 2 ᾿ς - ,ὔ ς ,ὔ ς “2 "»ἷἤ 

ἃς ἄρ ἀφ ἱππείων ὅπλξων ῥαϑάμιγγες ἔβαλλον 
Ὁ, 2 τ Ὶ Ε] “ ει ΨῚ ἘΝ ΄-- . αἵ τ᾽ ἀπ᾿ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον 

5 , ς-" , ’ νον Ἂχ Υ ι ἀνδρόμεον δῆξαί τε μετάλμενος" ἐν δὲ χυδοιμὸν 

ἧκε κακὸν Ζαναοῖσι, μίνυνϑα δὲ χάζετο δουρός. 

αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν 

ἔγχεϊ τ᾿ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, 

ἴαντος δ᾽ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. 

[Ζεὺς γάρ οἱ νεμεσᾶϑ'᾽, ὅτ᾽ ἀμείνονι φωτὶ μάχοιτο. ] 

Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἧἴανϑ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσεν" 

στῆ δὲ ταφών, ὄπιϑεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον, 

τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου ϑηρὶ ἐοικώς, 

ἐντροπαλιζόμεγος, ὀλίγον γόνυ γουγὸς ἀμείβων 9 ἘΞ ΕΣ περ ς ον" γ ἶ : 
ὡς δ᾽ αἴϑωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο 

ἐσσεύαντο χύγες τε χαὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, 

οἵ τέ μιν οὐχ εἰῶσι βοῶν ἐχ πῖαρ ἑλέσϑαι 
’ 2 , ΕΣ δὲ Ξ - 2 ᾿ὐτα πάνγυχοι ἐγρήσσοντες" ὃ δὲ χρειῶν ἐρατίζων 

ἰϑύει, ἀλλ᾽ οὔ τι πρήσσει" ϑαμέες γὰρ ἄκοντες 

ἀντίον ἀίσσουσι ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

281 

540---ὃ48] ΒρΡΕΓΙΟΒ ᾿πα]οαῦ Το τη ηη, ΒΘ ρ  ο ππηρ η {061 ΠΟΙ ΘΙ 5 

ΠΙα55 ». 89: οἵ, ἘΔ. ὕδποι, {πον ἃ. ΤΡ ον πὶ οἰπρου μα ρβοαίθη οι ΠΙὰ5 

(4850) γΡ. 10. 548] οχατ{{ππηΐ 1001, μα θθηΐ Αὐϊβίοίθ!οϑ ἈΠοϑίου. ΠῚ, 9. οἱ 

ΡΙαία ΟΠ 18. 548---ὅ01] ἀδιππαθαῦ ζθποάοίιβ, οἷ ἈΒΒΘη ππ ΜΔ αΠ]- 

{π| Ηδπρί (ν. Το μτηαπη, Βοίδο πηρθη {061 ἩΟΙΊΘΓ 5 ΠΙᾺ" Ρ. 102 56.). 

Οἵ Β 141 5α. 549 ἐσσεύαντο] ἐσσεύοντο 110 701: Ππ4 οοΠαΐο Ὁ 212 

Ῥοβίιαν! α. Ἡδϑετπδπη Οριβο. ΠΠ 49. δῦ8 ἀντίον] Ρ]ΘεΙαπι6 ἴῃ οἷβ ΟἹ) 

ὁπ ΑΥὙἸβίαυομο, ἀντίοι Ῥαιοὶ ἴῃ οἷβ ἃ; οἵ, Ρ 662. 
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“ς ’ὔ ’ὔ ᾽ὔ ,ὔ 2 ,ὔ ἊΝ καιόμεναί τὸ δεταί, τάς τε τρέξει ἐσσυμένος περ 

ἠῶϑεν δ᾽ ἀπὸ γόσφιν ἔβη τετιηότι ϑυμῷ" --- 
« », γδυ ὙΕΤῸΝ , , ΡΥ ὡς Αἴας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ 

ἤιε, πόλλ᾽ ἀέκων" πέρι γὰρ δίε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 
« .). ὦ 9 27 2 γ7 ἊΝ 2 ’, -“ 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας 

γωϑής, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ δόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐά 5. Ὁ ἡ δ λλ ποο σον 
χείρει τ᾽ εἰσελϑὼν βαϑὺ λήιον" οἱ δέ τε παῖδες 
τύπτουσιν δοπάλοισι, βίη δέ τε νηπίη αὐτῶν" 

: ὶ 2 Ὡ) ,ὔ 2 ,ὔ 2 ΝΞ , : ΈΝΡῚ σπουδῇ τ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽ ἐχορέσσατο φορβῆς 
«ει αν ΟὟ 2 "7 ,ὕ , εν ὡς τότ᾽ ἕπειτ᾽ ἭἽἴαντα μέγαν 7Τελαμώγνιον υἱὸν 

Τρῶες ὑπέρϑυμοι πολυηγερέες τ᾽ ἐπίχουροι 

γύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάχος αἰὲν ἕποντο. 

ἴας δ᾽ ἄλλοτε μὲν μνησάσχετο ϑούριδος ἀλκῆς 
αὖτις ὑποστρεφϑεὶς χαὶ ἐρητύσασχε φάλαγγα Ξο πούσοε σα πο Ὁ ΡΟΝ ΣΤ 
Τρώων ἱπποδάμων, ὁτὲ δὲ τρωπόσχετο φεύγειν. 

ἿᾺ ῚΝ ὔ νὰ 2 " -“ εν " 

πάντας δὲ προέεργε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν, 

αὐτὸς δὲ Τρώων χαὶ ᾿Αχαιῶν ϑῦνε μεσηγὺ 

ἱστάμεγος. τὰ δὲ δοῦρα ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

ἄλλα μὲν ἐν σάχεϊ μεγάλῳ πόάγεν ὄρμενα πρόσσω, 
ι δ 

Ν ᾿Ὶ Ν ͵ὔ ’ “ η Ἁ 2 - 

πολλὰ δὲ χαὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευχὸν ἐπαυρεῖν, 

ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἀσαι. 
᾿ ον τ τὸς 5) στο 2 ΝΣ σεῦ» 2 Χ «εχ τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησ᾽ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς 

Εὐρύπυλος πυκιγοῖσι βιαζόμενον βελέεσσιν, 

ὅ84 τρέει] τρεῖ ᾿ἰὈτ]. ἐσσυμένος] ἐσσύμενός 110]. δῦ ἀπὸ 
νόσφιν] Ῥᾶιιοὶ ἴῃ οἷβ. ΟΠ), ἀπονόσφιν εοἰον. ὅ02 σπουδῇ τ᾽] 11- 
ὈΡῚ ἔδυ οπιπθβ, σπουδῇ δ᾽ ἀππ8, απο τϑοθρουιπΐ ΠΙΠαΟΡΕ, ϑρίΖηθν, 

ΝάμποΚ. 004 σππολυηγξερέξς] ποπημ}}1 οὐ Αὐβίανοο, τηλεχλειτοί νοὶ 
τηλεχλητοί, ἸἸον τπθ]]ο 68. ὅτ0 μεσηγὺ] ΠΡ], μεσηγὺς ΒΕΚΚοΡ;: οὗ, 
οὕτω φτδοί. 8 8. 



᾿4γαμέμνονος ἀριστεία: 1 

στῆ ῥὰ παρ᾽ αὐτὸν ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ" 

χαὶ βάλε «Ῥαυσιάδην ᾿4πισάονα ποιμένα λαῶν 
᾿» Ὶ κ Μ 
ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἴϑαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν. 

Εὐρύπυλος δ᾽ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε ἀπ᾿ ὥμων. 
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿4λέξανδρος ϑεοειδὴς 

’ ἂν » ΙΑ 2 ’ὔ ) , , 

τεύχε᾽ ἀπαινύμενον ᾿“πισάογος, αὐτίχα τόξον 

ἕλκετ᾽ ἐπ᾿ Εὐρυπύλῳ" χαί μιν βάλε μηρὸν ὀιστῷ 

δεξιόν, ἐχλάσϑη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν. 
» » Ἂν » ΡΥ) ΡῚ Ὁ» ὑπὸ Ὁ) ..5.4 ΄ Ξ 

ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο χῆρ᾽ ἀλεείνων 

ἤυσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωγνώς" 

ὦ φίλοι, ᾿4ργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντε »( φίλοι, “360) "7 ΣΟΘεΣ ἣὐὲ 5; 
στῆτ᾽ ἐλελιχϑέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἤμιαρ 7 ξλξλιχ 6 , ἡλξὲς τ μὰς 

“ἴανϑ᾽, ὃς βελέεσσι βιάζεται" οὐδέ ἑ φημὶ 

φεύξεσϑ᾽ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος. ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην 

ἵστασϑ᾽ ἀμφ᾽ ἡἴαντα μέγαν Τελαμώγνιον υἱόν." 

ὡς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος" οἱ δὲ παρ᾽ αὐτὸν 

πλησίοι ἔστησαν σάκε᾽ ὥμοισι χλίναντες, 

δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι. τῶν δ᾽ ἀντίος ἤλυϑεν Αἴας" 

στῆ δὲ μεταστρεφϑείς, ἐπεὶ ἵχετο ἔϑνος ἑταίρων. 
ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰϑομένοιο" 

Νέστορα δ᾽ ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήιαι ἵπποι 
« “ ΟῚ ὰν ’ ΄, - 
ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν. 

τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρχης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
ἑστήχει γὰρ ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ γηὶ 

2 ’ ’, » ὰ 2» ὦ ’ ’, εἰσοράων πόνον αἰπὺν ἰῶχά τε δαχρυόεσσαν. 

αἴννα δ᾽ ἑταῖρον ἑὸν ΠΙῚατροχλῆα προσέειπεν 

88 ἕλχετ] ΘΟ ρ]μ 65 ἴῃ οἷβ ἃ, δἷλχε τ νῈ] εἷλχεν οθίβι. 

601 εἰσοράων] εἰσορόων 110], 

ΧΊ 

οι [ν 4] οι 

ὅ90 

ῶι φ οι 

000 
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ὟΝ , ΝΜ ’ ει ΨῚ ἤ 2 , ΧΙ φϑεγξάμενος παρὰ νηός, ὃ δὲ χλισίηϑεν ἀκούσας 
2 ΘΟ, "ὕ - ΝΞ Ξ - Ὶ2 »ὔ [4 ,ὔ Β] , 

ἔχμολεν ἴσος Ἵρηι" χαχοῦ δ᾽ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. 

605 τὸν πρότερος προσέειπε Μεενοιτίου ἄλκιμος υἱός" 

»τίπτε μὲ χιχλήσχεις, ᾿Αχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο;“ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
ἊΣ 7 , δ “ 2 -“ Α , -" 

»δὴε Μενοιτιάδη, τῷ ἐμῷ χεχαρισμένε ϑυμῷ, 
Π 

Ἁ 

γῦν ὀίω περὶ γούνατ᾽ ἐμὰ στήσεσϑαι ᾿Αχαιοὺς 

610 λισσομένους" χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐχέτ᾽ ἀγεχτός. 

ἀλλ ἴϑι νῦν, Πάτροκλε διίφιλε, Νέστορ᾽ ἔρειο, 
[4 - " Ψ, 2 ’ ὅν τινὰ τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐχ πολέμοιο. 
Ύ Χ , Σ , , 2 

ἢ τοι μὲν τά γ᾽ ὄπισϑε Μαχάονι πάντα ἔοιχεν 

τῷ ᾿ἡσχληπιάδη, ἀτὰρ οὐχ ἴδον ὄμματα φωτός" 
ο , Στὸ: ’ -" 4 

615 ἵπποι γάρ μὲ παρήιξαν πρόσσω μεμαυῖαι. 

ὡς φάτο" ΠΠΙῺάτροχλος δὲ φίλῳ ἐπεπείϑεϑ'᾽ ἑταίρῳ, 

βῆ δὲ ϑέειν παρά τὲ χλισίας καὶ νῆας ᾿ἀχαιῶν. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ χλισίην Νηληιάδεω ἀφίκοντο, 
.-᾽ αὐτοὶ μέν δ᾽ ἀπέβησαν ἐπὶ χϑόνα πουλυβότειραν, 

[Ὁ ΦῚ Ἵ) ᾽ ,ὔ ’ -“ ᾿ 

650 ἵππους δ᾽ Εὐρυμέδων ϑεράπων λύε τοῖο γέροντος 
5) ) ,ὔ . ἊΝ 19 «ςἈὶ -“ Εν ͵ὔ , 

ἐξ ὀχέων. τοὶ δ᾽ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων 

στάντε ποτὶ πνοιὴν παρὰ ϑῖν᾽ ἁλός" αὐτὰρ ἕπειτα 

ἐς χλισίην ἐλϑόντες ἐπὶ χλισμοῖσι χαϑῖζον. 
- ὶλ - - 2 ’ὔ «ς ΄ 

τοῖσι δὲ τεῦχε κυχειῶ ἐυπλόκαμος “Ἐχαμήδη, 

θὁ20 τὴν ἄρετ᾽ ἐχ Τ᾽ εγέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν ᾿αχιλλεύς, 
ΚΘ ὦ ,ὔ ’ὔ [4 ς ἐΣ ΑΥ 

ϑυγατέρ᾽ ᾿Τρσινόου μεγαλήτορος, ἥν οἱ ᾿Αἀχαιοὶ 
2) ς΄» - 2 ᾿ «ς ’ 

ἔξελον, οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσχεν ἁπάντων. 

611 ἔρειο] 11Ὀν]; ἐρεῖο βου! θθηάτπῃ ρμαίαί α΄. Οπρεπβ Ὑ 6}. ΠΕ 2 60, 

ἔρευο Ὑ6] ἔρευε ροβίι]αί ΕἾΘ Π|. Ρ. 82, ἔρεξιον οομῃίθοῖς απ]. β 6 1126 
πα βίο η. ΠΟΙΉΘΙ. (1 88) Ρ. 2ὅ 56. 



᾿4γαμέιινονος ἀριστεία: «1 

ἥ σφωιν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν 

καλὴν κυανόπεζαν ἐύξοον, αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς 
’ ᾽ν 2 Ἂ, ’ὔ -“ ΡΥ χάλχειον χάνεον, ἔπι δὲ χρόμυον, ποτῷ ὄψον, 

2 Ἁ , , ’ 2 , , ς - ] ’ὔ ἠδὲ μέλι χλωρόν, πάρα δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν" 
. ᾿ , ,ὕ », ἌΝ ον ΄ πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴχοϑεν γ᾽ ὃ γεραιός, 

χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον" οὔατα δ᾽ αὐτοῦ 

τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕχαστον 

οὐσειαι νεμέϑοντο, δύω δ᾽ ὕπο πυϑιιένες ἦσαν" { ; “ Ί 

ἄλλος μὲν μογέων ἀποχινήσασχε τραπέζης 

πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ᾽ ὃ γέρων ἀμογητὶ ἄξειρεν. 
-Σ “- « Α ΥΆ Ἃ Ἀ ΡΒ] Ξ - 9. -"- 

ἐν τῷ δά σφι κύχησε γυνὴ ἐικυῖα ϑεῇσιν 

οἴνω Πραμνείῳ, ἔπι δ᾽ αἴγειον χνέε τυρὸν ᾿ ραμνξει, 2 " ΐ 9 

κνήστι χαλχείῃ, ἔπι δ᾽ ἄλφιτα λευχὰ πάλυγεν" 

πινέμεναι δ᾽ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ᾽ ὥπλισσε χυχειῶ. 

τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πίνοντ᾽ ἀφέτην πολυχαγκέα δίψαν, 

μύϑοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες" 

Π]|Ὼ}άτροχλος δὲ ϑύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόϑεος φώς. 
᾿ που ς ᾿ 5 ᾿ ΄, Μῃ - τὸν δὲ ἰδὼν ὃ γεραιὸς ἀπὸ ϑρόνου ὦρτο φαεινοῦ, 

ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽ ἑδριάεσθαι ἄνωγεν. 

ΠΙ|άτροκλος δ᾽ ἑτέρωϑεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦϑον᾽ 

οὐχ ἕδος ἐστί, ὲ ὁ : δέ σεις" ᾽᾽ δ ς ἔστι, γξεραιξ ιοτοξεφρες, ουδὲ με σιξίοξεις 

Ρ) " ,ὔ «; , ᾽ 

αἰδοῖος νεμεσητός, ὅὃ᾽ μὲ προέηχε πυϑέσϑαι, 
ε; ΄- » , ᾿] ἉΝ ἂ 2 ᾿Ὶ ὅν τινὰ τοῦτον ἄγεις βεβλημένον. ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς 

γιγνώσχω, ὁράω δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν. 

08 ὕτο πυϑμένες] Αἰπθηδοιβ ΧΙ ρ. 491, ὑπὸ στυϑμένες ΡΥ 

ῬΙθυίαπθ σππὶ ΑΥἰβίαιοΠο οὐ 1115 συδιητηδ οἶβ, ὑχεοσσυϑιμένες 4111 ἴῃ οἷβ Ο, 

πάτα ΒΟ ρύπνατη ἀοίθπαϊ: ΑΥΠθηαθιθ ΧΙ Ρ. 492. 

τῶν ᾿Αρισταρχείων ἐχδόσεων: Ἐπδίαί. Ρ. 812, 18: χνῇ ΠΡ. 
046 ἑδριάεσϑαι] ἑδριάασϑαι, Ἰἰθν]. 051 ὅρ ᾿ 

χω 

689 χγέε] τινὲς 
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280 «1: ᾿2γαμέμνονος ἀριστεία 

γῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ᾽ ᾿Αχιλῆι. 

εὖ δὲ σὺ οἶσϑα, γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐχεῖνος 

δεινὸς ἀνήρ᾽ τάχα χεν χαὶ ἀναίτιον αἰτιάοιτο.““ 

τὸν ὁ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Τ ρήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

»τίπτε τ᾽ ἄρ᾽ ὧδ᾽ ᾿Αχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας ᾿Αχαιῶν, 

ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ τι οἶδεν, 

πένϑεος ὅσσον ὄρωρε χατὰ σρατόν᾽" οἱ γὰρ ἄριστοι 

ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. 

βέβληται μὲν ὁ Τυδείδης χρατερὸς Διομήδης, 

οὔτασται δ᾽ ᾿Οδυσεὺς δουριχλυτὸς ἠδ᾽ ᾿“γαμέμνων" 

[βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος χατὰ μηρὸν ὀιστῷ ]" 

τοῦτον δ᾽ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἔχ πολέμοιο 

ἰῷ ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ χήδεται οὐδ᾽ ἐλεαίρει. 

ἢ μένει, εἰς ὅ χε δὴ νῆες ϑοαὶ ἄγχι ϑαλάσσης 

᾿ργείων ἀέκητι πυρὸς δηίοιο ϑέρωνται 

αὐτοί τὲ χτεινώμεϑ'᾽ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἴς 

ἔσϑ᾽ οἵη πάρος ἔσχεν ἑνὶ γναμτιτοῖσι μέλεσσιν. 

»Ξ'9᾽ ὡς ἡβάοιμι βίη τέ μοι ἔμσιεδος εἴη, 

ὡς ὁπότ᾽ ᾿Πλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχϑη 

ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ᾽ ἐγὼ χτάνον ᾿Ιτυμονῆα 

ἐσϑλὸν “Υπειροχίδην, ὃς ἐν "Ηλιδὶ ναιετάεσκχεν, 

δύσι ἐλαυνόμενος. ὃ δ᾽ ἀμύνων ἧσι βόεσσιν 
ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισιν. ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄχοντι, 

κὰδ δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. 

04 αἰτιάοιτο] αἰτιόῳτο ἸἸὈΥ]. 662] οχἰὑπηΐ ρῥ]οίαπιθ; οἵ. 

11 9: 610 ἡβάοιμι)] ἡβώοιμι 0 Υ]. 010 τέ μοι] ΘοΙΉρ 165 ἴῃ 

οἷβ. Α1), δέ μοι οδίθι!; οἵ, ΗΓ 181. 618 ναιετάεσχεν] ναιετάασγχε 1107]. 



᾿2γαμέμγονος ἀριστεία: Δ΄ 281 

ληίδα δ᾽ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιϑα πολλήν, 
πεντήχοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν, 

τόσσα συῶν συβύόσια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν, 

ἵππους δὲ ξανϑὰς ἑχατὸν χαὶ πεντήκοντα 

πάσας ϑηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. 

χαὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσϑα Πύλον Νηλήιον εἴσω 
2 ’ " »ἷ ,ὔ Ἁ Τ᾽ ,ὔ 

ἐνγύχιοι προτὶ ἄστυ" γεγήϑει δὲ φρένα Νηλεύς, 

οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμόνδε κιόντι. 

χήρυχες δ᾽ ἐλίγαινον ἅμ᾽ ἠόι φαινομένηφιν 

τοὺς ἔμεν, οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽ ἐν "Ηλιὸδι δίῃ; 

οἱ δὲ συναγρόμενοι “Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρε Ψ."» ᾿ 1 οθὲς φὲς 
δαίτρευον" πολέσιν γὰρ ᾿Επειοὶ χρεῖος ὄφειλον, 

ὡς ἡμεῖς παῦροι χεχαχωμένοι ἐν ΠΠ]ύλῳ ἦμεν" --- 

ἐλϑὼν γάρ ῥ᾽ ἐχκάχωσε βίη ᾿Ηρακληείη 
- ,ὔ 2 ἐς Ἂς 12 »ὕ «; "»ἷ 

τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ᾽ ἔχταϑεν ὅσσοι ἄριστοι. 

δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες ἦμεν" 

τῶν οἷος λιπόμην, οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ὄλοντο. 

ταῦϑ᾽ ὑπερηφαγέοντες ᾽Επειοὶ χαλκοχίτωνες, 

ἡμέας ὑβρίζοντες, ἀτάσϑαλα μηχανάοντο. --- 
ΡλῚ 2 ϑ , 5. ,ὔ -“" " “ Ψ“ Ἢ » ὦ 

ἐχ δ᾽ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶυ μέγ᾽ οἰῶν 

εἵλετο, χρινάμεγος τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας. 

χαὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ᾽ ὀφείλετ᾽ ἐν "μλιδι δίῃ, 

τέσσαρες ἀϑλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, 

6088 ἠόι] ἠοῖ 1ἰὈν]. 686 ὀφείλετ᾽ ἰΐα ν6] ὠφείλετ᾽ ΠΡ], ὀφέλ-- 
λετ᾽ Βαυϊππδπηππι (ΑἸιβ 10]. Οὐθο!ι. Ξρυ ΟΠ] ῃρ ΠῚ Ρ. 901) 5θοιτ βου ]- 

Ῥϑϑυπηΐ ΒΟΚΚου 2 δὲ 811}; οἷ. 688. 698. 088 ὄφειλον] ΑἸ) 4171 οἴη 

Αὐβίανομο, ὄφελλον Ῥᾶποὶ ἴῃ οἷβ Οὐ οππι 8115 σϑίθυ 115 ΘΤατη πη οἷ5, ὄφειλ- 

λον τπμτ5 οοάοχ; εἴ. 680. 0θ9ὅ μηχανάοντο] μηχανόωντο 110}]. 

698 ὀφείλετ᾽] ΠΌνῚ, ὀφέλλετ᾽ Βιυιϊίππαπη, ΒΘΚΚΟΡ 2, 411}; οἵ, 686. 
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ΩΝ )ὴ ,ὔ 2 »ὕὔ " ’, εν ΡΩ 

ΧΙ εἐλϑόντες μετ᾽ ἄεϑλα. περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον 

τοι ϑεύσεσθϑαι" τοὺς δ᾽ αὖϑι. ἄναξ ἀνδρῶν «ὐγείας 

χάσχεϑε, τὸν δ᾽ ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχημένον ἵππων. 

τῶν ὃ γέρων ἐπέων χεχολωμένος ἠδὲ χαὶ ἔργων 

ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά: τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωκεν 

τοῦ [δαιτρεύειν, μή τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης]. 
ς -"» ν . [δ , 7 ,ὔ, ΡΒ »ἡμεῖς μὲν τὰ ἕχαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ 

»ὕ, ῃ «ς Ἀ βυῦας ο «Ι ὶλ Ψ, ’ ἔρδομεν ἱρὰ ϑεοῖς" οἱ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες 

ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς χαὶ μώνυχες ἵσποι 

παγνσυδίῃ" μετὰ δέ σφι Μολίονε ϑωρήσσοντο 

τι παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽, οὔ πω μάλα εἰδότε ϑούριδος ἀλκῆς. 

ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις, αἰπεῖα κολώγη, 

τηλοῦ ἐπ᾽ ᾿ἡλφειῷ, νεάτη Π]ὑλου ἡμαϑόεντος" 

τὴν ἀμφεστρατάοντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. 

ἀλλ ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαϑον, ἄμμι δ᾽ ᾿“ϑήνη 

τι ἄγγελος ἦλϑε ϑέουσ᾽ ἀπ᾽ ᾽Ολύμπου ϑωρήσσεσϑαι 
2ὕὔ ϑΝ ιν, ,ὔ Ψ Ἅ' ὕὔ 

ἔγγνυχος" οὐδ᾽ ἀέχοντα Πύλον χότα λαὸν ἄγειρεν 
2 ἢ Ἂς 42 ΕΝ ,ὔ ,ὔ 2 , ΩΣ Ν 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμιζέμεν. οὐ δέ μὲ Νηλεὺς 

εἴα ϑωρήσσεσϑαι, ἀπέχρυψεν δέ μοι ἵππους" 
2 “ ,, ᾿ ὩΡΠΟΕΣΑ 2 δὶ Ὧ: 2ὕ, οὐ γάρ πώ τί μ᾽ ἔφη ἴδμεν πολεμήια ἔργα. 

120. ἀλλὰ καὶ ὡς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισιν 

χαὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὡς ἄγε νεῖκος ᾿4“ϑήγη. 

ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήιος εἰς ἅλα βάλλων 

ἐγγύϑεν ᾿ἡρήνης, ὅϑι μείναμεν ᾿Ηόα δῖαν 

τ02 ἀχαχημένον] ἀχαχήμενον ΠΡ. 106] οτηϊβοναΐ Ζθποαοίμϑ, 

ΒΡΘ πη ᾿πἸοα νη ΑὙἸΒίαΡΌμπ5; οἷν ἐν 42. 118 ἀμφεστρατάοντο!] ἀμφ- 

εστρατόωντο [101]. τ11 πολεμιζέμιεν] στολεμίζειν 1ἸὈΥ]. οὐ δέ] 
οὐδέ ΠΥ]. τ28 ᾿Ηόα] ἠῶ Ἰἰ0ν]. 



ἱππῆες ΠΠυλίων" 

ἔνϑεν πανσυδίῃ 
ἔνδιοι ἱχόμεσϑ᾽ 

᾿γαμέμνονος ἀριστεία: Δ 289 

τὰ δ᾽ ἐπέρρεον ἔϑνεα πεζῶν. 
σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 

ἱερὸν ῥόον ᾿λφειοῖο ΠΗΡΕῸ α ἀρ ρένσα 
ἔνϑα Διὶ δέξαντες ὑπερμεγνεῖ ἱερὰ χαλά, 

ταῦρον δ᾽ ᾿“λφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, 

αὐτὰρ ᾿“ϑηναίῃ λαυχώπιδι βοῦν ἀγελαίην ᾽ γελαιν, 
δόρπον ἔπειϑ᾽ ἑλόμεσϑα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν 

χαὶ χατεχοιμήϑημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕχαστος 

ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάϑυμοι ᾿ Ἐπειοὶ 

ἀμφίσταντο δὴ ἄστυ διαρραῖσαι μεμαῶτες. 

»ἀλλά σφι προπάροιϑε φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος" 

εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέϑων ὑπερέσχεϑε γαίης, 

συμφερόμεσϑα μάχῃ, 4) ιί τ᾽ εὐχόμενοι καὶ ᾿““ϑήνῃ. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πυλίων καὶ ᾿Επειῶν ἔπλετο γεῖχος, 
“ ΡῚ Ἁ [κ᾿ ,, ,ὔ ῚΝ ,ὔ « 

σπιρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα --- κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους --- 

“Μούλιον αἰχμητήν" “γαμβρὸς δ᾽ ἣν Αὐγείαο, 

πρεσβυτάτην δὲ ϑύγατρ᾽ εἶχε ξανϑὴν ᾿“γαμήδην, 

ἣ τόσα φάρμακα ἤδει ὅσα τρέφει εὐρεῖα χϑών. 

τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί, 

ἤρισιε δ᾽ ἐν κονίῃσιν" ἐγὼ δ᾽ ἐς δίφρον ὀρούσας 
-- Γ 3 ὔ ᾿ ν “ Ὁ 3 

στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν. ἀτὰρ μεγάϑυμοι ᾽Επειοὶ 

ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα 

ἡγεμόν᾽ ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσχε μάχεσϑαι. 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐνόρουσα χελαινῇ λαίλαπι ἴσος, 

180 δόρπτον] 1ἰὈν], δεῖσενον Ζθποάοίιβ, χοᾶ ργοραΐ Ποθορὲ; οἵ. 

«1 86. 188 διαρραῖσαι] διατιραϑέειν 811]. 141 ἤδει} ἤδη νεὶ 

ἤδη ΡΙΘρίαπο. 

Β΄ 91. 149. 516. 

Ἠοτηθιὶ 1115. Ὑο0]. 1. ᾿ 
ῃ 

141 ἐνόρουσα)] ἐπόρουσα ἸἸΌΥῚ Ρ]ανΊτη οὐ ορ πη ; οἵ. 
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πεγτήχοντα δ᾽ ἕλον δίφρους, δύο δ᾽ ἀμφὶς ἕκαστον 

φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. 

χαί νύ χεν ᾿Αχτορίωνε Μί|αολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα, 

εἰ μή σφωξε πατὴρ εὐρὺ χρείων ἐνοσίχϑων 

ἐκ πολέμου ἐσάωσε χαλύψας ἠέρι πολλῇ. 

ἔνϑα Ζεὺς 1]υλίοισι μέγα κράτος ἐγγυάλιξεν" 

τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσϑα διὰ σπιδέος πεδίοιο, 
χτείνοντές τ᾽ αὐτοὺς ἀνά τ᾽ ἕντεα χαλὰ λέγοντες, 

ὄφρ᾽ ἐπὶ βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους 

πέτρης τ᾽ ᾿Ὡλεγίης, καὶ ᾿“λεισίου ἕνϑα χκολώνη 

χέχληται: ὅϑεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν ᾿4“39ήνη. 

ἔνϑ᾽ ἄνδρα χτείνας πύματον λίπον" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 

ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο ΠΠύλονδ᾽ ἔχον ὠχέας ἵππους, 

πάντες δ᾽ εὐχετάοντο ϑεῶν 4 Νέστορί τ᾽ ἀνδρῶν. 

ὧς ἔον, εἴ ποτ᾽ ἕον γε, μετ᾽ ἀνδράσιν. αὐτὰρ ᾿ἀχιλλεὺς 

οἷος ἧς ἀρετῆς ἀπογνήσεται" ἢ τέ μιν οἴω 

πολλὰ μετακλαύσεσϑαι, ἐπεί κ᾽ ἀπὸ λαὸς ὄληται. 

ὦ πέπον, ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ᾽ ἐπέτελλεν 

ἤματι τῷ, ὅτε σ᾽ ἐκ Φϑίης ᾿“γαμέμγονι πέμσιεν" --- 

γῶι δὲ ἔνδον ἐόντες, ἐγὼ καὶ δῖος ᾿ Οδυσσεύς, 

πάντα μάλ᾽ ἐν μεγάροις ἠχούομεν ὡς ἐπέτελλεν. 

7|Πηλῆος δ᾽ ἱκόμεσθα δόμους ἐὺ ναιετάοντας 

τῦτ "4λεισίου] Ρ]ογίατιθ οἴπὴ ένα θομθ (ὙΠ Ρ. 849. 8592), .Χ.2λι- 

σίου ΑΏ) οὐαὶ Αὐϊβίδμοϊιο, .,42λησίου ϑίδρμαπιβ Βυχαμίι5 12, 11. ΟἹ, 
ἘΣ ΟΗ ΗΝ 101 εὐχετάοντο)] εὐχετόωντο 10. 1608 ἧς] τῆς 110], 

«Εῆς Βρομίου; ἑἕῆς Ῥτγοροϑιή Ηδρίδὶ] ΗϑΙ. ΠΙ ρ. 18. Οὗ β' 206. 

τοτ δὲ ἔνδον] ραποὶ, δ᾽ ἔνδον οοίθιῖ; δέ τ᾽ ἔνδον 6 ΠΟ Π685 ἱπ46 ἃ ΕἾο- 
τϑηΐηδ (1488); οἵ. δα Γ΄ 40. 
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λαὸν ἀγείροντες χατ᾽ ᾿χαιίδα πουλυβότειραν" 

ἔνϑα δ᾽ ἔτειϑ᾽ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον 

ἠδὲ σέ, πὰρ δ᾽ ᾿«χιλῆα. γέρων δ᾽ ἱππηλάτα “Πηλεὺς 

πίονα μηρί ἔχαιε βοὸς 41 τερπικεραύνῳ 

αὐλῆς ἐν χόρτῳ" ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον "5 ΧΟΡΟΣ» ἔχ αὐϑίοι ν ᾽ 
σπένδων αἴϑοπα οἶνον ἐπ᾽ αἰϑομένοις ἱεροῖσιν. 

“ ᾿ γ . " ῳ Ἢ , ΤΙΣ δ᾽ ΡΥ σφῶι μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον χρέα, νῶι δ᾽ ἔπειτα 

στῆμεν ἐνὶ προϑύροισι" ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Αχιλλεύ ἥμεν ἐνὶ προϑύς φ ἀνόρουσεν ᾿αΑχιλλεύς, 

ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ ὯΝ ἑδριάεσϑαι ἄνωγεν, 
΄ ’ 2 ΡΥ , « , Ἷ 2 ΄ 

ξείνιά τ᾽ εὖ παρέϑηχεν, ἅ τε ξείνοις ϑέμις ἐστίν. 
2 Ἁ Ρ] ᾿ ’ 2 ΄ 5 δὶλ - αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 

ΕῚ 2 ν , , », ἜΡΟΝ τς ΜῈ : 

ἦρχον ἐγὼ μύϑοιο, κελεύων ὕμμ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσϑαι 

σφὼ δὲ μάλ᾽ ἠϑέλετον, τὼ δ᾽ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. -- 
Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ᾽ ᾿Αχιλῆι 

αἰὲν ἀριστεύειν χαὶ ὑπείροχον ἕμμεναι ἄλλων" 

σοὶ δ᾽ αὖϑ' ὧδ᾽ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄἴχτορος υἱός" 
δι 2 ΄ - ς ς Ἄ ’ 2 τ! 7}7. μον 

»τέχγον ἐμόν, γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν ᾿αἰχιλλεύς, 

πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι" βίῃ δ᾽ δ γε πολλὸν ἀμείνων. 
ἀλλ᾽ εὖ οἱ φάσϑαι πυκινὸν ἔπος ἠδ᾽ ὑποϑέσϑαι 
χαί οἱ σημαίνειν" ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαϑόν περ." 

»»ὧς ἐπέτελλ᾽ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήϑεαι. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
τ κὦ, Κ ολ 2 “» Ν 0. » ᾽ ᾿ ταῦτ᾽ εἴποις ᾿ἀχιλῆι δαΐφρονι, αἴ κε πίϑηται 

ττὸ πουλυβότειραν] ἰὈν], χαλλιγύναιχα Δαἀδονρύπμῃ ἴῃ Α. 

πι 

-α ορ [“-] 

«ἢ ορ Φι 

ττϑ μηρί ἔχαιε] ρα ίοπο5. ΕἸογθηίπα, οἱ ΑἸαΪπα ρυΐπα, μηρί ἔχης ΠΡ], 
μηρία καῖε ΑΥὐϊδίαγοΙτι5. 5 ττ0 ἕπετον ͵  10], ἑπτέτην ΕἸΠΊΒΙου ἢ ν. Θ. 448 
οὐ οἵ, Ἰηΐὰ 182. τῖ8 ἑδριάεσϑαι] ἑδριάασϑαι ΡΥ]. 182 σφῷ] 
σφὼ Ιἰδν] (σφῶ, σφῶι 5ἴπρι1); ν. ρυδθῖ, 1]. 8 8. ἢ ϑέλετον]) ἠϑελέ- 

τῇ» Ζθποάοίιῃβ; οἵ. βιιρνα 110. 

Ἴ τιον 
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τίς δ᾽ οἱδ᾽, εἴ χέν οἱ σὺν δαίμονι ϑυμὸν ὀρίναις 

παρειπών; ἀγαϑὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου ἸΠΟΟΣΙΠΙΟΥ ΟΕ Τ᾽ τλο λ λουλος 0: 
εἰ δέ τινα φρεσὶν ἧσι ϑεοπροπίην ἀλεείγει 

,ὔ , ς ᾿ ᾿ 2 ,ὕ ὶ ΄ὔ ,ὕ ᾿ 

χαί τινά οἱ πὰρ Ζηγὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, 

ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα δ᾽ ἄλλος λαὸς ἑπέσϑω 

Μυρμιδόνων, αἵ κέν τι φάος 4]΄αναοῖσι γένηαι. 

χαί τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμόνδε φέρεσϑαι, 

αἵ χέ σὲ τῷ ἴσχοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 

Τρῶες, ἀνασπινεύσωσι δ᾽ ἀρήιοι υἷες ᾿“χαιῶν 
’ὔ 2 ,ὔ ΝΣ 3 ΞᾺ ᾿ ἣ 

τειρόμεγοι" ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο. 

ῥεῖα δέ χ᾽ ἀκμῆτες κεχμηότας ἄνδρας ἀυτῇ 

ὥσαισϑε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο χαὶ χλισιάων.““ 

ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν " 

βῆ δὲ ϑέειν παρὰ νῆας ἐπ᾽ Αἰακίδην ᾿Αχιλῆα. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ χατὰ νῆας ᾿Οδυσσῆος ϑεΐοιο 
ΤΡ, , , [4 2 2 , , 

ἷξε ϑέων Πὼάτροχλος, ἵνα σφ᾽ ἀγορή τὲ ϑέμις τὲ 
ἜΤ, -Ὁ ᾺΝ ’ὔ -“ 2 ᾿, ’ὔ 

ἤην, τῇ δὴ καί σφι ϑεῶν ἐτετεύχατο βωμοί, 

ἔνϑα οἱ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησεν 

διογενὴς Εὐαιμονίδης χατὰ μηρὸν ὀιστῷ 
7 15 Ι ΧΕ Ξ ί Ὥς 2 9 
᾽“» 2 , Ἀ Ψ , ἘΠᾺ «ε«᾿ Χ σχάζων ἐκ πολέμου" χατὰ δὲ νότιος δέεν ἱδρὼς 

ὥμων χαὶ χεφαλῆς, ἀπὸ δ᾽ ἕλχεος ἀογαλέοιο 
| ε (ξ(ραΛΊΉς; ᾿ Ζξ0ς ἔν} 

αἷμα μέλαν χελάρυζε" γόος γὲ μὲν ἔμπεδος ἦεν. 

τὸν δὲ ἰδὼν ᾧκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 

192 ὀρίναις] ἸΌΡῚ ἔδι8 οἵἴῆποβ, ὀρίγεις πππβ; ὀρίνῃς Ῥοδίι!αὐ ἃ. 

Ἡουταδππ Οριβο. ΤΡ». 281. ΟἿ ῥυϑοῖ. 11.8.9, 1.8.9 τ 198 φάος] Ἐπιβία- 

{πππθ Ὁ. 1060, 40 (Δα ΠῚ 291), φόος ἀπι8 οοᾶθχ, φόως ΟΘ,ΘΙ] οὐ ᾿πιβίὰ- 

{Ππ|π|8 Ὁ. 884, ὅτ. 802, 8098] ἀδιηπαθαΐ ΑΥἸΒίδΡοἾ15 ΘΠ] Ε|5. ΠῚ 44 86. 

808 ἤη»] ρῬ]ουίαιιθ, εἶεν υϑὶ εἴην ραποῖ, ἦεν Νδιοῖς; οἵ, τὶ 388. 

ψ 816. ὦ 848. 



᾿Ἵγαμέμνογνος ἀριστεία: .1 29 ῶϑ 

χαί δ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" ρον νης ἐμ. μὐάνυ δι ΠΌΘΗ, 
»ἃ δειλοί, Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

«ι δ ἡ 2 ,, “ , Ἱ “ "ὕὔ 

ὡς ἂρ ἐμέλλετε τῆλε φίλων χαὶ πατρίδος αἴης 

ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ; 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπέ, διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽ ἥρως, 
ἤ ῥ᾽ ἔτι που σχήσουσι πελώριον “Εχτορ᾽ ᾿ἀ'χαιοί, 

ἢ ἤδη φϑίσονται ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες.“ 

τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα" 

»οὐχέτι, διογενὲς ΠΙὼατρόχλεες, ἄλκαρ ᾿Αχαιῶν 

ἔσσεται, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται. 

οἱ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, 
2 Ἂ ,ὔ , 2 ,ὔ ἣν ἐν νηυσὶν χέαται βεβλημένοι οὐτάμεγνοί τε 

χερσὶν ὕπο Τρώων" τῶν δὲ σϑένος ὄρνυται αἰέν. 

ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν, 
- δ᾽ 2, ΟΣ... Ψ 2". Ὁ 2 - 2 Ὅ Λ ι μηροῦ δ᾽ ἔχταμ᾽ ὀιστόν, ἀπ᾿ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα κελαινὸν 

γίζ ὕδατι λιαρῷ, ἔπι δ᾽ ἤπια φάρμακα πάσσε 

ἐσϑλά, τά σὲ προτὶ φασὶν ᾿Αχιλλῆος δεδιδάχϑαι, 

ὃν Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος χεγταύρων. 

ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων --- 

τὸν μὲν ἐνὶ χλισίῃσιν ὀίομαι ἕλκος ἔχοντα μ ΟἿ] ΓΞ 08. δχ ᾽ 

χρηίζοντα χαὶ αὐτὸν ἀμύμογος ἰητῆρος, 

χεῖσθαι" ὃ δ᾽ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα." 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός" 

818 δημῷ:]) 5ίδιθιπη ᾿πέθυ ΡΟ ΙΟΪΒ. ΒΟΡΊΡΒΘυΐ ΘΠ ΓΟΛ 65 ἃηΐθ Βος- 

Κοϑυῖηῖ οὐ ροϑύ θη Βαθιπη]οίη. 822 βεβλημένος] Ρ]οΡίατιο Ἴπ οἷ Α}0. 

χυετονυμέγος Ῥαιοὶ ἴῃ οἷβ Ο οὐ δαἀβουϊρίπμη ἴῃ Α. 828 Πατρόχλεες; 

Πατρόχλεις ἸἸΡν]. 821 αἰέν] Π|Ό0γ], αἰξί ῬΘΚΚΘυτ πὶ ΒΘ {1 Ρ] υίατιο 

ῬΘΟΘΏ ΟΥ ΠῚ ΘαἸΓουα ; ν. ΗΒ]. 1 80 οἱ 1ἃ Ποῦ 8 ΗΠ. 160 οἱ οἷ, α θἃ. 

πος 

ΧΙ 

810 
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ν ᾧ “- 5} ΩΝ , 2, ἐ3 ,ὔ οὖ 5] ,ὔ 2 « “3 

ΧΙ ,πῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἔοι τάδε ἔργα; τί δέξομεν, Εὐρύπυλ᾽ ἥρως; 
ΡΥ, »ὕ 5.5.5) - " - ΒῚ ὔ 

ἔρχομαι, ὄφρ᾽ ᾿ἄχιλῆι δαΐφρονι μῦὔϑον ἐνίσπω, 

8410 ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε 71 ἐρήγιος οὔρος -““χαιῶν. 

ἀλλ οὐδ᾽ ὥς σπῖερ σεῖο μεϑήσω τειρομέγοιο.““. 

“ 
τς Ὸ 

᾿ ς δ , “ 7 , -“ , χαὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν 

ἐς χλισίην᾽" ϑεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας. 

ἔνγϑα μιν ἐχτανγύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ 

815 ὀξὺ βέλος σιερισιευχές, ἀπ᾿ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα χελαιγὸν 
ΠΣ «“ “" 27 ὶΝ ἘΝ , Ε Ἁ νίς ὕδατι λιαρῷ, ἔπι δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν 

χερσὶ διατρέννας, ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας 
», Σ᾽ ΤῊ Εν ᾿ ᾿ «" ΝΕ ἐν ΄ 12 ἘῚ ἔσχ᾽ ὀδύνας. τὸ μὲν ἕλχος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 

ΤΕΙΧΟΝ 

ΧΙ “ὥς ὃ μὲν ἐν χλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 
γα 9 ὙΠ η , : ον ον ἰᾶτ᾽ Εὐρύπυλον βεβλημένον" οἱ δ᾽ ἐμάχοντο 

᾿“ργέιοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 

τόύόφρος ξἕτι σχήσειν Ζ΄αναῶν χαὶ τεῖχος ὕπερϑεν ἜΠΟΘΒ χή ΐ χος ὕζτιξς 

εὐρύ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον ζ΄ι 

ἤλασαν --- οὐ δὲ ϑεοῖσι δόσαν χλειτὰς ἑκατόμβας ---, 

ὄφρα σφιν νῆάς τε ϑοὰς καὶ ληίδα πολλὴν 

888 πῶς τ᾽ ἄρ᾽ Ι101], πτῶς χεν 5610]. Β δᾶ 42 22 οἱ ΕΡ᾿τηθυ Ἶβπη. 

Ηομη. (1π Οὐ διμθ ΑπθοοίΒ Οχομ. 1) 861, 29. Οὗ. Ζ' 518. 841 σεῖο 

μεϑήσω] 1ἴονῖ οππὶ Αὐἱβίανομο, (σεῦ) ἀμελήσω ΖοποάοίιΒ. 2. δ᾽ ἐμά- 
χοντο] Ὀ]ουίαπι6 ἴῃ οἷβ Απμθν., δὲ μάχοντο Α οὐ φ Πα]. 6 οὐ δὲ] οὐδὲ 
ΠΌΥῚ. 
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ἐντὸς ἔχον δύοιτο" ϑεῶν δ᾽ ὀέχητι τέτυχτο ΧΠ 

ἀϑανάτων" τὸ χαὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν. 

ὄφρα μὲν “Εχτωρ ζωὸς ἔην χαὶ μήγι᾽ ᾿Αχιλλεὺς 10 
" ᾿ς γὔ ᾿] ᾿ ,ὔ ΡΣ 

χαὶ Πριάμοιο ἄναχτος ἀπόρϑητος πόλις ἕπλεν, 

τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος ᾿“χαιῶν ἔμπεδον ἦεν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ χατὰ μὲν ἡρώων ϑάνον ὅσσοι ἄριστοι, 

πολλοὶ δ᾽ ᾿“ργεΐων οἱ μὲν δάμεν οἱ δ᾽ ἐλίποντο, 

πέρϑετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ, 1ῦ 
᾿ργέιοι δ᾽ ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἔβησαν Ν ) 

δὴ τότε μητιάοντο Ποσειδάων χαὶ ᾿πόλλων 

τεῖχος ἀμαλδῦναι, ποταμῶν μένος εἰσαγαγόντες, 

. ὅσσοι ἀπ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσινγ᾽ 

“Ρῆσός ϑ᾽ “Επτάπορός τε Κάρησός τε “Ῥοδίος τε 20 

Τρήνιχός τε χαὶ Ἧϊἴσηπος δὶός τε Σχάμαγνδρος 

καὶ Σιμόεις, ὅϑι πολλὰ βοάγρια χαὶ τρυφάόλειαι 

χόάτιπεσον ἐν χονίῃσι καὶ ἡμιϑέων γένος ἀνδρῶν. 

τῶν πάντων ὁμόσε στόματ᾽ ἔτραπε «Ῥοῖβος ᾿Απόλλων, 
ἐγγῆιι " ὩΣ ὲ - [4 ἘΝ “ἘΣΗ ὧΣ »ὔ Ζ. ΝᾺ ᾿ 

ἥμας ς τεῖχος ἵει δόογν" ὑξ ἄρα Ζεὺς 

συνεχές, ὄρρα χε ϑᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα ϑείη. 

αὐτὸς δ᾽ ἐγγοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν 
ς ὕψι 5 ᾽ι 1. »ἢὕ ,ὔ ΄ ͵ , 

ἡγεῖτ᾽, ἔχ δ᾽ ἄρα πάντα ϑεμείλια χύμασι πέιμιπεν 
“ αὶ ’ὔ εὖ ὔ Χ , ΣῚ ἣ 

φιτρῶν χαὶ λάων, τὰ ϑέσαν μογέοντες ᾿Α'χαιοί" 
-" 2 π ᾽,ὕ - ΘΕ, ΄ὔ ς , φ λεῖα δ᾽ ἐποίησεν παρ᾽ ἀγάρροον “Βλλήσποντον, 50 

αὖτις δ᾽ ἠιόνα μεγάλην ψαμάϑοισι χάλυψεν, 

τεῖχος ἀμαλδύνας" ποταμοὺς δ᾽ ἔτρεψε γνέεσϑαι 

14 δ᾽ ἐλίστοντο)] Ῥ]θυΐαθιθ ἴῃ οἷβ Απηθν., δὲ λίστοντο Δ οἱ γα. 

11 μητιάοντο] μητιόωντο 11]. 906 συνεχές] ΡΙΟΥΊαπ6. απ ΑΥἹ- 

Β[ΟΡΠΆΠ6 οὐ ΑὐἹβίαυομο, συγγεχές ἄπο ἴῃ οἷβ Α; οὗ, ὁ τ4. 
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κὰρ ῥόον, ἡ περ πρόσϑεν ἵεν χαλλίρροον ὕδωρ. 

ὡς ἄρ᾽ ἔμελλον ὄπισϑε Ποσειδάων καὶ ᾿“πόλλων 
, ο , 12 3) Α , 2 , ὶ Ν᾽ ἃ ϑησέμεναι" τότε δ᾽ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει 

- »., δὲ , φ- Ψ τρῦν, ἢ , 
τεῖχος ἐύδμητον, χαγνάχιζε δὲ δούρατα πύργων 

βαλλόμεν᾽". ᾿4ργέιοι δὲ Ζιὸς μάστιγι δαμέντες 
Α 2 ὕω ) ἡ ΄͵ ᾿] ’ γηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχαγνάοντο, 

« ὶ ες ΗΕ Ἁ ,ὔ ,, Ξ Εχτορα δειδιότες κρατερὸν μήστωρα φόβοιο 

αὐτὰρ ὃ γ᾽, ὡς τὸ πρόσϑεν, ἐμάρνατο ἴσος ἀέλλῃ. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἕν τε χύνεσσι χαὶ ἀνδράσι ϑηρευτῇσιν 

χάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σϑένεϊ βλεμεαίνωνγ" 
ο ὶ,ἤ ὶκ ’ 2 ᾿Ὶ ἊΣ "4 οἱ δέ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες 

ἀντίον ἵστανται καὶ ἀχοντίζουσι ϑαμείας 

αἰχμὰς ἐχ χειρῶν" τοῦ δ᾽ οὔ ποτὲ κυδάλιμον χῆρ 

ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται --- ἀγηγνορίη δέ μιν ἔχτα --᾿" 
οι φ ͵ ΐ Ν Ἴ ἰ 

ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων, 

ὅππῃ τ᾽ ἰϑύσῃ, τῇ τ᾽ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν" 

ὡς “Εχτωρ ἀν᾽ ὅμιλον ἰὼν εἱλίσσεϑ'᾽, ἑταίρους 
, 2 , ὶ , 3 Ψ, ΕΘ ΤΩΣ τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν. οὐ δέ οἱ ὕτποι 
7η 2 , ὶ ,η ᾿Χ ,᾿  φ» ὙΠῸ ἜῊΡ τόλμων ὠχύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ᾿ ἄχρῳ 

7ὴ 5 Ψ' ᾿ Ψ Ξ Ν ὶ ὶ,] ἐ 

χείλει ἐφεσταότες" ἄτο γὰρ δειδίσσετο τάφρος 

858 ἐσχαγνάοντο] ἰσχανόωντο [10 ν]. 41 ϑηρευτῇσιν] ΠΥ]; αἸ- 

γ Βα πη ΙΘοοποιη ϑηρητῆρσι ΔαΒοΙΊρ5ι ΠΙάγτηβ. Οἱ, κἱ 828. 

ἀντίον] Αὐ᾿βίανομπβ, ἀντίοι ΠΡ]; ν. ΖΔ 219. 41. 48.] ΒΡ.ΙΊΟΒ ἱπα]- 

οαθαύ ΒΘμΙ]οΥ. 49 εἱλίσσεϑ᾽] ἐλλίσσεϑ'᾽ πομημ}} ἴῃ οἷβ Α, ἐλίσσεϑ᾽ 
γ61 ἐλίσεϑ᾽ 411, ἑλίσσεϑ' τπππ5; διλίσσεϑ'᾽ (αποα Ἰοροῖπι! οὔαπη ρα 

ΑϑΠ]αηπμα, ααἰ 46 παί. ηΐπη. Υ], 6. νϑύβιιβ 49 566. Δ.) γοβϑεαξαπη ἃ 

ΤΊΠΠΘΡΟ (ἃ. 1654) τϑοθρθιδηΐ θα! 65 ἀηΐθ ΒΟΚίκουιπη. Οἵ. ΠΗ͂ 401. 

ἑταίρους] Ότ], ἑταίρων οουΐθοῖ! θυ πανα, ΤΠθοιοη. ΑΡΟΙΠ]οπ. (1810). 294. 

ὅ0 οὐ δέ] Α, οὐδέ οοίον! ΠΥ]. 
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εὐρεῖ᾿, οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὑπερϑορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι 

ῥηιδίη" χρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν 

ἕστασαν ἀμφοτέρωϑεν, ὕπερϑεν δὲ σχολόπεσσιν 

ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺς ἵστασαν υἱες ᾿“χαιῶν 

πυχνοὺς καὶ μεγάλους, δηίων ἀνδρῶν ἀλεωρήν. 

ἔνϑ᾽ οὔ κεν ῥέα ὕιπος ξἐύτροχον ἅρμα τιταίνων 

ἐσβαίη" πεζοὶ δὲ μενοίγεον, εἰ τελέουσιν. 

δὴ τότε Πουλυδάμας ϑρασὺν “Εχτορα εἶπε παραστάς" 

» ἔχτορ τ᾽ ἠδ᾽ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ᾽ ἐπικούρων, 

ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠχέας ἵππους. 

ἣ δὲ μάλ᾽ ἀργαλέη περάειν" σχόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ 

ὀξέες ἑστᾶσιν, ποτὶ δ᾽ αὐτοὺς τεῖχος ᾿Αχαιῶν. 

ἔνϑ᾽ οὔ πως ἔστιν χαταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι 

ἱππεῦσι" στεῖγος γάρ, ὕὅϑι τρώσεσϑαι ὀίω. 

εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ χαχὰ φρονέων ἀλαπάζει 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ ἵετ᾽ ἀρήγειν, --- 

ἦ τ᾽ ἂν ἐγώ γ᾽ ἐϑέλοιμι χαὶ αὐτίχα τοῦτο γενέσϑαι, 

γωγύμγους ἀπολέσϑαι ἄττ᾽ Ἄργεος ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιούς" 

εἰ δέ χ᾽ ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται 

ἐκ γηῶν καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυχτῇ, 

οὐχέτ᾽ ἔπειτ᾽ ὀίω οὐδ᾽ ἄγγελον ἀπονέεσθαι 

ἄψορρον προτὶ ἄστυ ἑλιχϑέντων ὑπ᾽ ᾿“χαιῶν. 

ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες" 

ἵίποὺυς μὲν ϑεράποντες ἐρυχόντων ἐπὶ τάφρῳ, 

56 ἵστασαν) ἔστασαν (ἕστασαν τπι8} Εν], οονγοχὶξ Πιθηΐζου ; οἵ. 

γ 182. ϑ 485. σ 807, οἴϊδιη Β 525. Σ᾿ 840. 08 περάειν] περάαν (πε- 
ράᾳν πιηπ|5} ΠῚ]. τ0 γωγύμνους] νωνύμους 8111; οἷ. α 222. 
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αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 

ἽἝχτορι πάντες ἑπώμεϑ' ἀολλέες" αὐτὰρ ᾿αἰχαιοὶ 

οὐ μενέουσ᾽, εἰ δή σφιν ὀλέϑρου πείρατ᾽ ἐφῆσται."“ 

ὡς φάτο Π]͵|ουλυδάμας" ἅδε δ᾽ “χτορι μῦϑος ἀπήμων 
ας αν ον 5) ΣΟ . , γ, -» αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε. 
2 ϑὲλ Ν Ρ -" 2 5. ΤΟΥ, 2 ,, 

οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ᾽ ἵτπῶν ἠγερέϑοντο, 

ἀλλ ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον “Εχτορα δῖον. 

ἡνιόχῳ μὲν ἔτειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕχαστος 

ἕτποὺυς εὖ χατὰ κόσμον ἐρυχέμεν αὐϑ' ἐπὶ τάφρῳ" 

οἵ δὲ διαστάντες, σφέ ὑτοὺς ἀρτύ: γτες, σφέας αὐτοὺς ἀρτύγαντες, 

πέγταχα χοσμηϑέντες ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο : χα ΧΟΟμή) 5 : ξ 
οἱ μὲν ἅμ᾽ “Εχτορ᾽ ἴσαν χαὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι, 

οἱ πλεῖστοι χαὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα 

τεῖχος δηξάμεγνοι χοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχεσϑαι" 
ὃς ΄ : Ῥπ: ΕΣ. ἘΝ ", τὴς - ἈΝ 12 ΟΣ ἘΦ Η καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο, πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ ὄχεσφιν 

ἄλλον Κεβριόναο χερείονα χκάλλισιεν “Εχτωρ. 

τῶν δ᾽ ἑτέρων Π]|άρις ἦρχε καὶ ᾿λκάϑοος χαὶ ᾿γήγωρ, 

τῶν δὲ τρίτων “Ἕλενος καὶ Δηίφοβος ϑεοειδής, 

υἷε δύω Πριάμοιο" τρίτος δ᾽ ἦν ΄ἥσιος ἥρως, 
"ὕὔ] Ἂν ΑΝ «! ΒῚ ᾽, { Ψ [4 

σιος “Ὑρτακίδης, ὃν ᾿ρίσβηϑεν φέρον ὕτσοι 

αἴϑωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος. 
- ὶχ , 5 ΟΝ τ 2 ΄ τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐὺς πάις ᾿Αγχίσαο 

Αἰνείας, ἅμα τῷ γε δύω ᾿ΑἸντήνορος υἱὲ 

᾿Αρχέλοχός τ᾽ ᾿κάμας τε μάχης ἔὺ εἰδότε πάσης. 
»» - δὰ ὯΣ Ξ “σι 2 ᾿ χλ - 2 Ἐ ,ὔ Σαρπηδὼν δ᾽ ἡγήσατ᾽ ἀγακλειτῶν ἐπικούρων, 

πρὸς δ᾽ ἕλετο 1 λαῦκον χαὶ ἀρήιον ᾿Αστεροπαῖογ" 
[4] , ς , ὶ Ψ Ὁ; » οἵ γάρ οἱ εἴσαντο διαχριδὸν εἶναι ἄριστοι 

“ 2] ’ὔ 2 2 ΄ ει 1 2», ᾿ ἢ ’, 

τῶν ἄλλων μετά γ᾽ αὐτόν" ὃ δ᾽ ἔπρεπε χαὶ διὰ πάντων. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι βόεσσιν, 
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βάν ῥ᾽ 
σχήσεσϑ᾽, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσϑαι. 

δ᾽... 2... Δ (Ὁ Ὁ ἰϑὺς Ζ“αναῶν λελιημένοι" οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο 

ἔνϑ᾽ ἄλλοι Τρῶες τηλεχλειτοί τ᾽ ἐπίχουροι 

βουλῇ Πουλυδάμαντος ἀμωμήτοιο πίϑοντο" 

ἀλλ: οὐχ “Υρταχίδης ἔϑελ᾽ ΄σιος ὄρχαμος ἀνδρῶν 
ΟΣ - « ἈΠ ἘὙΡῚ ὥς αὖϑι λιπεῖν ἵππους τε χαὶ ἡνίοχον ϑεράποντα, 

ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι ϑοῇσιν 
᾿' » 4.9 2). ἡ» Ἁ ς .Ὶ - Ρ] ’ 

γήπιος, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε χαχὰς ὑπὸ χῆρας ἀλύξας 

ὕιποισιν χαὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ γηῶν 

ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ϊλιον ἠνεμόεσσαν" 

πρόσϑεν γάρ μιν μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεχάλυψεν 

ἔγχεϊ ᾿Ιδομενῆος ἀγαυοῦ “Ὠευχαλίδαο. 
,ὕ Ἀ - ᾿] ο᾽ 2 , “ 2 ᾿ εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερά, τῇ περ ““'χαιοὶ 

ἐχ πεδίου νίσσοντο σὺν ἵιποισιν χαὶ ὄχεσφιν" 

τῇ ῥ᾽ 
Φ' 2 , δ . ᾿ ἜΣ  ὑανὸ 

εὑρ᾽ ἐπιχεχλιμένας σανίδας χαὶ μαχρὸν ὀχῆα, 

ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν" οὐδὲ πύλῃσιν 

ἀλλ᾽ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν᾽ ἑταίρων 

ἐκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆας. 

τῇ δ᾽ ἰϑὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

ὀξέα χεχλήγοντες" ἔφαντο γὰρ οὐχέτ᾽ ᾿Αχαιοὺς 

σχήσεσϑ᾽ ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσϑαι, 

νήπιοι" ἐν δὲ πύλῃσι δύ᾽ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους 

υἷας ὑπερϑύμους “απιϑάων αἰχμητάων, 
τὸν μὲν Πειριϑόου υἷα χρατερὸν Π]ολυποίτην, 

τὸν δὲ “εοντῆα βροτολοιγῷ ἴσον Ἤρηι. 

110 

190 

180 

106 οὐδ᾽ ξτ οὐδέ τ᾽ 1ἰῦνῖ, δοννοχὶέ Βάγπθα, ατιθηὶ δα ου 65 ροβί 
ΡΙΓΖηΘ πη. (1 8992) ΟἸΠ65 560 {1 βιμηΐ. 125 χεχλήγοντες] ΑΟΠ ἃ1Π 

οππὶ ἨθνΟαΐᾶπο, χεχληγότες ραποῖ; οἵ. Π 480. Ρ τῦ0. 189. μ. 2580. ξ 80. 
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ΧΗ τὼ μὲν ἄρα προπάροιϑε πυλάων ὑψηλάων 
[4 ς [4 ’ νὔὕ ς 4 ἕστασαν, ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηγοι, 

αἱ τ᾽ ἄνεμον μίμνουσι χαὶ ὑετὸν ἤματα πάντα 
᾽' ς"» ,η ὶ , 5, - -" Ξ δίζῃσιν μεγάλῃσι διηνεχέεσσ᾽ ἀραρυῖαι 

Ἔν ΕἸ », ᾿Ν , ΄, » δὶχ , 15 ὡς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιϑότες ἠδὲ βίηφιν 
’,ὔ 2 ’ , 27 Ὁ ἢ ἡ Ψ μέμνον ἐπερχόμενον μέγαν Ἴἥσιον οὐδὲ φέβοντο. 

[4] ν, ΡἹ Ἁ Ἁ -" Ἵ ὁ Ἂ "ὔ οἱ δ᾽ ἰϑὺς πρὸς τεῖχος ἐύδμητον, βόας αὔας 
ς ᾽ὔ 2 7 ’, 2, , ΡῚ -“ 

ὑψόσ ἀνασχόμεγοι, ἕχιον μεγάλῳ ἀλαλητῷ 

Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ ᾿Ιαμενὸν χαὶ ᾿Ορέστην 

0 ᾿“σιάδην τ᾽ ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε. 
«' ἔν» εὐ τε ᾿ 2 , ὶ 2 ᾿ οἱ δ᾽ ἢ τοι ἧος μὲν ἐυχνήμιδας ᾿Αχαιοὺς 

ὄργυον ἔνδον ἐόντες ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν" 
2 Ν 2 ᾿ ὶκ -" 3) ΄ 2 ΄, αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν 

-“ Β] Ἂν “ ,, » ,ὔ ᾽ 

Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε, 

τι ἐχ δὲ τὼ ἀΐξαντε πυλάων πρόσϑε μαχέσϑην, 

ἀγφοτέροισι σύεσσιν ἐοιχότε, τώ τ᾽ ἐν ὄρεσσιν 
5 ὶ “ ) ὶλ “ ,ὔ μὴ 2.7 ἀγδρῶν ἠδὲ χυνῶν δέχαται χολοσυρτὸν ἰόντα, 

ὶ ’, ΕΝ Ξν, ν Ψ »ἵἷὕ «, δοχμώ τ᾽ ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην 

πρυμγὴν ἐχτάμγογτες, ὑπαὶ δέ τε κόμστος ὀδόντων 
,ὕ 2 . ,ὔ ᾽ὔ ᾿ 2 κ [σι 

180 γίγνεται, εἰς ὃ χέ τίς τε βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἕληται. 
᾿ « - , ᾿ ΞΞτοΝ , ε ὡς τῶν χόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήϑεσσι φαειγὸς 

», τ η ’ ᾿ Ψ, Ν -“ 2 ’ὔ 

ἄντην βαλλομένων" μάλα γὰρ χρατερῶς ἐμάχοντο, 

λαοῖσιν χαϑύπερϑε πεποιϑότες ἠδὲ βίηφιν. 

οἱ δ᾽ ἄρα χερμαδίοισιν ἐυδμήτων ἀπὸ πύργων 

186 οὐδὲ φέβοντο] οὐδ᾽ ἐφέβοντο ραποὶ. 141 ἧος] εἵως ἸἰὈνΪ 
[66 ΟἸΏΠ65, ἕως Ἐπιβί  Πἴπ|5, ἕως ΒΡ ἃ Βουρίο τὲ ππππ|8 οΟᾶθχ. 142 δρ- 

γυον] ἈΠ) ΑἸ ΟΒΙΔΠτ5 811, ὥρνυον Οὐ οὐ ψϑ] απ. 149 ἐχτάμνοντες] 
ἐχτάμνοντε Ῥϑιοϊ. 
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’ 2 , “ 2 2 “ Ν , 

βάλλον, ἀμυνόμενοι σφῶν τ᾽ αὐτῶν χαὶ χλισιάων 
- ἘΣ κτλ ΄ Ε ἐδ ΝῈ «ι - », ὙΤΊ 

γηῶν τ᾽ ὠκυπόρων" νιφάδες δ᾽ ὡς πῖπτον ἔραζε, 

ἃς τ᾽ ἄνεμος ζαής, νέφεα σχιόεντα δονήσας, 

ταρφείας κατέχευεν ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ. 
«ι “" ΒΡ] “ ,’ Ἐν Δ 2 Ν 2 -“" 

ὡς τῶν ἐχ χειρῶν βέλεα ῥέον, ἠμὲν ᾿“χαιῶν 
» δὲκ ιν" , ἃ , ἈΝ. 2 9 5" ᾿ς 2 ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων" κόρυϑες δ᾽ ἄμφ᾽ αὖον ἀύτευν 

βαλλόμεναι μυλάχεσσι χαὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. 

δή ῥὰ τότ᾽ ᾧμωξέν τε χαὶ ὧ πεπλήγετο μηρὼ 
ἥσιος “Υρτακίδης, καὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα" 

»Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο 

πάγχυ μάλ᾽" οὐ γὰρ ἐγώ γ᾽ ἐφάμην ἥρωας ᾿αΙχαιοὺς 

σχήσειν ἡμέτερόν γ8ὲ μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους. 

Ὧν 0, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι 

οἰχία ποιήσωνται ὁδῷ ἔτι παιπαλοέσσῃ, 

οὐδ᾽ ἀπολείπουσιν χοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες 

ἄνδρας ϑηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων, 

ὡς οἵδ᾽ οὐκ ἐϑέλουσι πυλάων καὶ δύ᾽ ἐόντε 

χάσσασϑαι πρίν γ᾽ ἠὲ καταχτάμεν ἠὲ ἁλῶγαι."" 
« »ἷ 2 2 ἊΝ Ἁ -" , φ.. 5 2 , 

ὡς ἔφατ᾽, οὐ δὲ Διὸς πεῖϑε φρένα ταῦτ᾽ ἀγορεύων" 

ἽὝἝχτορι γάρ οἱ ϑυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. 

ἄλλοι δ᾽ ἀμφ᾽ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πύλῃσιν. 
5] , υ». Ὁ }Ὶ «' “ 2 ᾿] -“ ἃ ἀργαλέον δέ μὲ ταῦτα ϑεὸν ὡς πάντ᾽ ἀγορεῦσαι 

᾽ Ἁ ν -" 2 , Ν “ σπιάντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει ϑεσπιδαὲς πῦρ 

111 οἵδ᾽] ἀπο ΠὈγ] οι Αὐβίαγομο, οἵ γ᾽ ταὶ ἴῃ οἷβ Ὁ. 
118 οὐ δὲ] οὐδὲ ΠΥ]. 1τ---180] οπϊδοναί Ζοηοαοίιβ, ἀατηπαθαηΐ 

ΑΥἸΒΙΟΡΠΆΠ65. οὐ ΑὐἹ βίο τ|5, (105. ΘαΙΓΟΓ ΘΒ. [616 ΟἸΏΠΘ5. Β56ΟΕΕΙ ϑιιηΐ. ΕἾΔ ΠῚ 

ὙΘΡΒΊΩ 181 ἰϑτη ἃ γϑίθυ θτ5 ἀαπηπδίμππη 6556 ᾿πἰθ Προ τπι οχ ἀθίθπβίομθ ΡΠ 

ΘΡΔΙΏΓΊΔΙΙΕΙ, πιὰ 6 οϑύ ἴῃ 50 Π0}0 Β. 

1τὸ 
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χὰ ᾿ς 2 ἐκ ὶκ Ξ Α 2 ’ὔ ,ὔ 2 ,ὔ τ ΧΙ λάιγον. ᾿4ργέιοι δὲ χαὶ ἀχνύμενοί πιερ ἀνάγχῃ 

γηῶν ἠμύνοντο. ϑεοὶ δ᾽ ἀχαχήατο ϑυμὸν Ἵ { 5 ΓΟ χη] ͵ 
180 πάντες, ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάρροϑοι ἤσαν. 

σὺν δ᾽ ἔβαλον “απίϑαι πόλεμον χαὶ δηιοτῆτα. 

ἔνϑ᾽ αὐ Πειριϑόου υἱὸς χρατερὸς Πολυποίτης 
ὶ Ἁ , ’ , Ν , Ρ δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέης διὰ χαλχοπαρήου 

2. 9 »ἷἤὔ ᾿ 4 ΄ 2 2 Ἁ Ά. οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεϑεν, ἀλλὰ διατιρὸ 
ἈΞ 2 , , ςντω» 2 Ψ. 3. , Ν 185 αἰχμὴ χαλκείη ῥδῆξ᾽ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ 

27 ὶ [Ὁ , , ,ὕ -ὋἢΣ᾿ ἔνδον ἅπας πεπάλακτο: δάμασσε δέ μὲν μεμαῶτα. 
αὐτὰρ ἔτειτα ΠΠ]ύλωνα καὶ "Ορμενον ἐξενάριξεν. 

υἱὸν δ᾽ ᾿ντιμάχοιο “εοντεὺς ὄζος ΄4φρηος 
Ὁ 7π| ΄ Ἔ Ὥ 2. δ , Ξ Ἄνυτον σ - ἠδ ππόμαχον βάλε δουρί, κατὰ ζωστῆρα τυχήσας. 

190 αὖτις δ᾽ ἐχ χολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 

᾿Φντιφάτην μὲν πρῶτον, ἐπαΐξας δι δμίλου φατῆν ἐχι λιν: 5 ἀφ 4» φε 

πλῆξ᾽ αὐτοσχεδίην" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη" 
5] . ΒΡ 7 ’ "ἢ 2 ν με 2 ,ὔ 

αὐτὰρ ἔτειτα Μένωνα χαὶ ᾿Ιαμεγὸν χαὶ ᾿ρέστην 

πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χϑονὶ πουλυβοτείρῃ. 
Ξ' "ὕ, 2 ει Ἃ, 2 , ἡ ΡΟ. “ 195 ὄφρ᾽ οἱ τοὺς ἐνάριζον ἄπ᾽ ἕντεα μαρμαίροντα, 

τόφρ᾽, οἱ Πουλυδάμαντι καὶ “Εχτορι χοῦροι ἕποντο, 

οἱ πλεῖστοι χαὶ ἄριστοι ἔσαν μέμασαν δὲ μάλιστα 

τεῖχός τε δήξειν χαὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας, 
ἘΓ ΕΣ τὰν , φ» 5] ΄, Ν οἵ ῥ᾽ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ. 

ὕἤὔ ’ 2 - ,ὔ -" 

500 ὄργις γάρ σφιν ἐπῆλϑε περησέμεναι μεμαῶσιν 

αἰετὸς ὑψιπέτης ἔπ᾽᾿ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων ς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, 

φοιγήεντα δράχοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον 

ζωόν, ἔτ᾽ ἀσπαίροντα, χαὶ οὔ λήϑετο χά : ζωόν, παίροντα, χαὶ οὔ πω λήϑετο χάρμης 
, » Ξ᾿ ᾿Ὶ ,ὕ Κ' -" Ἂ Ἂ 

κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα χατὰ στῆϑος παρὰ δειρὴν 

119 ἀχαχήατο] Ῥᾶτοὶ, ἀχαχείατο 1ἰθνῚ Ῥ]Π165. δὲ τη Π10}68. 
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ἰδνωϑεὶς ὀπίσω" ὃ δ᾽ ἀπὸ ϑεν ἧχε χαμᾶζε 
ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ᾽ ἐνὶ χάββαλ᾽ ὁμίλῳ, 

αὐτὸς δὲ χλάγξας πέτετο πγνοιῇς ἀνέμοιο. 
-" 2 2 ,ὔ [4 Ρ 7 »ἵὕὔ Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν, ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν 

χείμενον ἕν μέσσοισι, Ζ4΄τπὸς τέρας αἰγιόγοιο 
» μ“ ἰ δ ὮΝ "ῳ “ ς 

δὴ τότε Πουλυδάμας ϑρασὺν “Εχτορα εἶπε παραστάς" 

ἽὝἝχτορ, ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν ᾽» 9, μὲ ς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῆσι 

ἐσθλὰ φραϊζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν 
- » δι ᾿Ὶ ἊΝ ,ὔ Ρ ν ἐδ τα - δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ 
»ὕὔ 2 2 ,ὔ εἶ ᾿Ὶ 4 ᾽Ν ΦΡ 

οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν" 

γῦν αὖτ᾽ ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 
Α "ἢ -“ Ἷ, ᾿ -» 

μὴ ἴομεν Δαναοῖσι μαχεσσόμενοι περὶ νηῶν. 
Ἕ Ν ΡῚ , ἣν ἊΝ τ ΄ ὧδε γὰρ ἐκτελέεσϑαι ὀίομαι, --- εἰ ἐτεόν γε 

Τρωσὶν δ᾽ ὄρνις ἦλϑε περησέμεναι μεμαῶσιν, 
» ν ς , 2 2 2 Ν οἰ » ὙΦ αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, 

φοινήεντα δράχοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον 

ζωόν: ἄφαρ δ᾽ ἀφέηχε, πάρος φίλα οἰχί᾽ ἱχέσϑαι, 

οὐδ᾽ ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεχέεσσιν ἑοῖσιν" --- 

ὡς ἡμεῖς, εἴ πέρ τὲ πύλας χαὶ τεῖχος ᾿“χαιῶν 

δηξόμεϑα σϑένειϊ μεγάλῳ εἴξωσι δ᾽ ᾿Αχαιοί, 

οὐ χόσμῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεϑ᾽ αὐτὰ χέλευϑα" 

πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕς κεν ᾽Αχαιοὶ 

206 χάββαλ᾽] ΑΤὸ ρΙοιίαιο, κάμβαλ᾽ Οἱ οἱ ραποὶ 411; οἵ, ζ 119. 

218 δῆμον] 1001, δήμου οοπίθοἰύ ΒΘ 6 Υ οοΠΠαΐο Β 198. 21 γῦν 

αὖτ ΔΟῺΌ 8111, νῦν δ᾽ αὐτ᾽ οοἰοι. 210 μαχεσσόμενοι] μαχησόμενοι 
(μαχησάμεγοι, τιλτ15} ΠΡ]. 218 ἦλὲ] Αὐϊβίανο!ιβ, ἐσσῆλϑε ΠΌν; οἵ, 
42.219. 2419] οχηϊ{{π|ιηΐ ΘΟΙΊΡ] 1165... 

ΧΙΠ 

200 

210 

τῷ »᾿ σι 

τῷ τῷ σι 
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ΧΙ χαλκῷ δῃώσουσιν ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν. 

τῷ [Ὁ φι 

240 

Ὃ ἢν. ϑι 

ὧδέ χ᾽ ὑποχρίναιτο ϑεοτιρόπος, ὃς σάφα ϑυμῷ 
2 ’ὔ ’ , ἜΙ 1) “ ζκζ 

εἰδείη τεράων καί οἱ πειϑοίατο λαοί. 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη χορυϑαίολος “Ἐχτωρ" 

»"Πὲουλυδάμαν, σὺ μὲν οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις" 

οἶσϑα καὶ ἄλλον μῦϑον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 
2 ἊΣ 2 ᾿Ὶ Ἁ “ ΒῚ }Ὶ ὶ Ὁ 5) ,ὔ εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ. σπουδῆς ἀγορεύεις, 

ΒΡ} 27 ,ὔ 2 ᾿ , γ, 2 ,ὔ 

ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα ϑεοὶ φρένας ὥλεσαν αὐτοί, 

ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαϑέσϑαι 

βουλέων, ἅς τέ μοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν᾽" 

τύνη δ᾽ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις 

πείϑεσθϑαι, τῶν οὔ τι μετατρέπομ᾽ οὐδ᾽ ἀλεγίζω, 
ὕὔ 2 2 δὴ ὶ ΥΔΒ Ὗ δ᾽ ἈΝ, 2 5. ’ὔ, εἴ τ᾿ ἐπὶ δεξί ἴωσι πρὸς ἠόα τ᾽ ἠέλιόν τε, 

εἴ τ᾿ ἐπ᾿ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. 

ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειϑώμεϑα βουλῇ, 

ὃς πᾶσι ϑνητοῖσι καὶ ἀϑανάτοισιν ἀνάσσει. 
γε 2 Ἂ » 3 , Χ ,ὔ εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσϑαι περὶ πότρης. 

τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον χαὶ δηιοτῆτα; 

εἴ περ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε περὶ χτεινώμεϑα πάντες 

γηυσὶν ἔπ᾽ ᾿Ιργείων, σοὶ δ᾽ οὐ δέος ἔστ᾽ ἀπολέσϑαι" 

οὐ γάρ τοι χραδίη μενεδήιος οὐδὲ μαχήμων. 
εἰ δὲ σὺ δηιοτῆτος ἀφέξεαι ἠέ τιν᾽ ἄλλον 

παρφάμεγος ἑπέεσσιν ἀποτρέψεις πολέμοιο, 

221 δῃώσουσιν] Ἰίὰ ν6] δηιώσουσιν, δηιόσουσιν ποιμπμ}}}, δῃώσω-- 
σι(ν) γε] δηιώσωσι(ν) γε] δηιόσωσιν 8111; οἷ, ργαρί, 1. 8. 6, 1, 4. 

281 Πουλυδάμαν] Δοποάοίπι οὐ ΟΠαπιαθῖθο, Πουλυδάμα ᾿ἰρνῚ οππὶ ΑὐἹ- 
βίαγοιο; οἷ. Ν 151. ἐἶ 410. Σ 28 οἱ Ζαοδάμαν ὃ 141. 189. 
289 ἠόα] ἠῶ 1100]. 240 σιερὶ χτεινώμεϑα])] ποπηι}}, σπεεριχτεινώ- 

μδϑα ΔΟΙ) 41Π; Ππι4 ρυϊπ5 τϑοθρι Ὑ οἹΕ, 
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αὐτίκ᾽ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσεις."" 

ὡς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο" τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

ἠχῇ ϑεσπεσίῃ. ἔπι δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος 

ὦρσεν ἀπ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἀνέμοιο ϑύελλαν, 

ἥ δ᾽ ἰϑὺς νηῶν χονίην φέρεν" αὐτὰρ ᾿ἡχαιῶν 

ϑέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ χαὶ “Ἔχτορι κῦδος ὄπαζεν. 

τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιϑότες ἠδὲ βίηφιν 
ῥήγνυσθαι μέγα τεῖχος ᾿Ἱχαιῶν πειρήτιζον. 

χρόσσας μὲν πύργων ἕἔρυον χαὶ ἔρειπον ἐπάλξις 

στήλας τὲ προβλῆτας ἐμόχλεον, ὃς ἄρ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

πρώτας ἔν γαίῃ ϑέσαν ἕμμεναι ἔχματα πύργων" 

τὰς οἵ γ᾽ αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος ᾿“χαιῶν 

ῥήξειν. οὐ δέ νύ πω Δαναοὶ χάζοντο χελεύϑου, 

ἀλλ᾽ οἵ γε δινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξις 

βάλλον ἀπ᾿ αὐτάων δηίους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας. 

ἀμφοτέρω δ᾽ Ἧἴαντε χελευτιάοντ᾽ ἐπὶ πύργων 

σπιάντοσε φοιτήτην, μένος ὀτρύνοντες ᾿“χαιῶν.. 

ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσιν 

γείχεον ὕν τινα πάγχυ μάχης μεϑιέντα ἴδοιεν" 

οὦ φίλοι, ᾿ργείων ὅς τ᾽ ἔξοχος ὕς τε μεσήεις 

ὅς τὲ χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πως πάντες ὁμοῖοι 

ἀνέρες ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασιν --- 

χαὶ δ᾽ αὐτοὶ τόδε που γιγγώσχετε -- " μή τις ὀπίσσω 

τετράφϑω ποτὶ γῆας ὁμοχλητῆρος ἀχούσας, 

258 ἐγτάλξις] ἐπτάλξεις 1101], ον χὶὺ ΒΘ ΚΚον 2; οἱ, 368. 808. 818 

οἱ πόλις Β 648. 202 οὐ δέ] οὐδέ 10 ν]. 968 ἐπάλξις]) ἐπάλξεις 

1ἰτῖ» ν.. 258. 20 χελευτιάοντ᾽] χελευτιόωντ᾽ 110]. 210 Ἔπως]) 
σω 10. 91 στοτὴ] ΘΟΙΙΡΙμΠ 65 ἴῃ οἷβ ΑΟὶ, στροτὶ ὀοίοι!. 

Ἡσοιποεὶ ΠΠ|85. ΥὙ0]. 1. 20 

268 

2600 
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ἀλλὰ πρόσσω ἵξεσϑε χαὶ ἀλλήλοισι χέλεσϑε, 

αἴ κε Ζεὺς δώῃσιν ᾿Ολύμπιος ἀστεροπητὴς 

γεῖχος ἀπωσαμένους δηίους προτὶ ἄστυ δίεσθαι." 

ὡς τώ γε προβοῶντε μάχην ὥτρυνον ᾿Αχαιῶν. 
» ΨῚ «! , Ὶ ’ Ψ Ἂν 

τῶν δ᾽, ὥς τε νιφάδες χιόγος πίπτωσι ϑαμεῖαι 

ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ᾽ ὥρετο μητίετα Ζεὺς 
ν 2 { ,ὔ Ξ ’ Ν [4] -» " 

γιφρέμεν, ἀνϑοώποισι πιφραυσχόμεγος τὰ ἃ κῆλα 
Ἷ 12 2 , ,ὕ ὔ ᾿ »ὕ , 

χοιμήσας δ᾽ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ 

ὑψηλῶν ὀρέων χορυφὰς χαὶ πρώονας ἄχρους 

χαὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα" 

καί τ᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς χέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀχταῖς --- 
- ὶ 7] ΡΣ κὰ ΒῚ ,ὔ 27 , 

κῦμα δέ μιν προσπλόζον ἐρύχεται ---, ἄλλα τε πάντα 

εἴλυται χαϑύπερϑ', ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος" 
«ει -" 5) ,ὔ ἡ 276 -" ἢ -“ 

ὡς τῶν ἀμφοτέρωσε λίϑοι πωτῶντο ϑαμεῖαι, 

αἵ μὲν ἄρ᾽ ἐς Τρῶας, αἵ δ᾽ ἐχ Τρώων ἐς ᾿Αχαιούς, 
Ὥ... ἡ ΄ Ἔ ᾿ἶ δὲ ὲ ἊΝ [ΠΣ ὩΣ δ - 2 , 

βαλλομένων" τὸ ὁὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν ὑοῦπος ὀρώρει. 
] 12 "ὕὔ ’ὔ γῷ ᾿Ν χιδὶ ὌΝ 

οὐδ᾽ ἄν πω τότε γε Ἰρῶες χαὶ φαίδιμος “Εχτωρ 
, ᾿Ὶ : ἘΞ ἀπ ΜΕ Ἃ Ε ; ΕΑ τν 

τείχεος ἐρρήξαντο πύλας χαὶ μαχρὸν ὀχῆα, 
2 Χ ΟΥΔ.5} [4 εν -" δό , Χ 

εἰ μὴ ἄρ᾽ υἱὸν ἑὸν Σ αρπηθόνα μητίετα Ζεὺς 

ὦρσεν ἔπ᾽ ᾿Αργεΐοισι, λέονϑ᾽ ὡς βουσὶν ἕλιξιν. 

αὐτίχα δ᾽ ἀσπίδα μὲν πρόσϑ'᾽ ἔσχετο πάντοσ᾽ ἐίσην 

214 πιρόσσω σπιρόσω Ρᾶιπιοϊ ἴῃ οἷβ ΡΠ πη ρβθδίιβ ϑυγ δ οι5, πος 

ῬΙαοίοτῦ 1.60 ΜΘΥΟΙ ΒΖχὸς- ΒΡ. 1 ἡ. Θ0 δ: 861 οἵ ἐἔοροέΠο 

280. γιφέμεν] 1100}; γειρέμεν, πο ΑΥἸβίοηοι5. ἴῃ Ἰοιστηδίθ Παθοὲ οἱ 
Ηθνοαϊδηπβ ΠῚ Ρ. 54 φργοθαΐ, βου ΡΒ ης ΒΘΚΚΟΙΡ οὐ ΒΑΘΠΠΉ]6Π). 

98 λωτοῦντα) ΑὐἹδίατο!πια, λωτεῦντα ὁοάϊοθ5. οὐ δα 0. ΜΆ ΒΒΙΠΘΗΒ18. 

284 ἀχταῖς] Ἰ0γ1; οἵ. σταλάμαις “1 2388, ϑεαῖς 8 119. 288 ἐρύ- 

χδται]) ἸἰὈν]. ΔΑ 3 ἐρεύγεται οἷ. Ο 6021. Ρ' 206. ε 408. 488; 1 818. 
χ 312. ρ 368. 
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χαλὴν χαλκχείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλχεὺς 

ἤλασεν, ἔντοσϑεν δὲ βοείας δάψε ϑαμείας 

χρυσείῃς ῥάβδοισι διηνεχέσιν περὶ χύχλογ. 
εἰ Ὶ ο’ Ιέ ’ ὶ 7 ὶ “ Ψ' τὴν ἄρ᾽ ὅ᾽ γε πρόσϑε σχόμενος, δύο δοῦρε τινάσσων, 

βῆ δ᾽ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ᾽ ἐπιδευὴς 

δηρὸν ἔῃ χρειῶν, χέλεται δέ ἑ ϑυμὸς ἀγήνωρ 
Ψ ’, ᾿ 2 Ἁ ὶ ἡ 2 πὸσ ἢ μήλων πειρήσοντα χαὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλϑεῖν 

» ϑ 2 “, 2 ΒΡ] , ’, ΒΡ ᾿ εἴ πὲρ γάρ χ᾽ εὕρῃσι παρ᾽ αὐτόφι βώτορας ἄνδρας 

σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα, 

οὔ ῥά τ᾽ ἀπείρητος μέμονε σταϑμοῖο ὁίεσϑαι, 
χλλ᾽ {π᾿ ᾿ 5219 Ἢ «. Ξ {ξ 7) ᾽Ν ν 2 κ᾿ ἀλλ᾽ ὃ γ᾽ ἄρ᾽ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς 

ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισι ϑοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄχοντι {) “τ ᾿Ξ 2 χ μ ς 4 . 

«, ς ὝΕΣ ΦΡῚ , "- δό ᾿ 2. δὼ ὥς ῥα τότ᾽ ἀντίϑεον Σαρπηδόνα ϑυμὸς ἀνῆχεν 

τεῖχος ἐπαῖξαι διά τε ῥδήξασϑαι ἐπάλξις. 

αὐτίκα δὲ Τλαῦχον προσέφη παῖδ᾽ “Πιπολόχοιο" 

»]λαῦχε, τί ἢ δὴ νῶι τετιμήμεσϑα μάλιστα 

ἕδρῃ τὲ χρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν 

ἐν “υχίῃ, πάντες δὲ ϑεοὺς ὡς εἰσοράουσινγ: 

χαὶ τέμενος νεμόμεσϑα μέγα Ξάνϑοιο παρ᾽ ὄχϑας 

χαλὸν φυταλιῆς χαὶ ἀρούρης πυροφόύροιο. 

τῷ νῦν χρὴ “1υχίοισι μετὰ πρώτοισιν ἐόντας 

ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι, 

ὄφρα τις ὧδ᾽ εἴπῃ “υχίων πύχα ϑωρηχτάωγ" 

οὐ μὰν ἀχληεῖς “υχίην χάτα χοιραγέουσιν 

590 ἐξήλατον]) Ρ]ονίατιο οἵπὴ Ζοποάοίο, ἑξήλατον ἅτ οὐ ΑΙ βίανοο. 

290 ἤλασεν] ΠΠ0ν1 (ἔλασεν πμιι5ὺ, ἐξέλασ᾽ Δοποάοίμ. 808 ἐχάλξις 
ἐπάλξεις [ἰὈν]; ν. 958. 5192. εἰσοράουσιν] εἰσορόωσι(ν») ᾿ἰθυῚ. 

9518 ἀχληξεῖς]} ται} ἴῃ οἷβ ἈΠ), ἀχλήξις ΡΠ πηρβθβίπα ὥνυ", ἀχλεεῖς (Οὐ οἵ ππτ8 

6Χ 115, ἀχλειεῖς Ἐπιβία Πἶπιβ᾽ ἀπ] ΑΙ βία τι. βου ρβουῖί, ἀπ ἰταῖαν, 
505 

900 

308 

910 
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ΧΗ ἡμέτεροι βασιλῆες ἔδουσί τε πίονα μῆλα 

820 οἶνόν τ᾽ ἔξαιτον μελιηδέα" ἀλλ᾽ ἄρα καὶ ἴς 

ἐσϑλή, ἐπεὶ “Ἔυκίοισι μετὰ πρώτοισι μάχονται." 

ὦ πέπον, εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε 

αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ᾽ ἀϑανάτω τε 

ἔσσεσϑ᾽, οὔτε χεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην 

826 οὔτε χὲ σὲ στέλλοιμει μάχην ἐς κυδιάνειραν" 
- 19 ,ὔ Ἂ, ων 3 -Ὁ ,ὔ 

γῦν δ᾽ -- ἔμπης γὰρ χῆρες ἐφεστᾶσιν ϑανάτοιο 

μυρίαι, ἃς οὐκ ἔσ ἵν βροτὸν οὐδ᾽ ὑπαλύξαι, --- μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν ο 7 Ξ 
2ὕ Ψ ἘΣ Ὁ. "- Ὑ} ς - ξὰ 

ἴομεν, ἠέ τῷ εὔὐχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμεῖν. 

ὡς ἕφατ᾽, οὐδὲ 1 λαῦκος ἀσπιετράπετ᾽ οὐδ᾽ ἀπίϑησεν" 

880 τὼ δ᾽ ἰϑὺς βήτην “υχίων μέγα ἔϑνος ἄγοντε. 

τοὺς δὲ ἰδὼν δίγησ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσϑεύς" 

τοῦ ) 
Ψ 12 5) Ἁ - 2 - 7 2 2) ϑὶ 

πάπτηγεν δ᾽ ἀνὰ τεῖχος ᾿᾿χαιῶν, εἴ τιν᾽ ἴδοιτο 

γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν χαχότητα φέροντες. 

ἡγεμόνων, ὅς τίς οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι" 

88ὅ ἐς δ᾽ ἐνόησ᾽ Αἴαντε δύω πολέμου ἀκορήτω 

ἑσταότας, Τεῦχρόν τε νέον χλισίηϑεν ἰόντα, 
δ] ’ὔ 2 2 », ᾿ ᾿ς ΡΒ ὔ ὩΣ τὸ 

ἐγγύϑεν. ἀλλ᾽ οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν 

τόσσος γὰρ χτύπος ἠεν --- ἀυτὴ ὁ οὐρανὸν ἱκεν -- 

βαλλομένων σαχέων τε χαὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν 
Ἁ , - Ὁ Ἀ ΟἹ [4 ΝΥ ὶχ 2 27 Ν 

840 χαὶ πυλέων πᾶσαι γὰρ ἑἐπῴχατο, τοὶ δὲ χατ᾽ αὐτὰς 

ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ δήξαντες ἐσελϑεῖν. 

922 φυγόντε] φυγόντες ἅ11]. 999. τεῖχος] πτύργον ἸἰὈν], ταπΐα- 

γῇ Βεκῖκου". 940 πᾶσαι] Δ αἵπὰ Δνϊβίαιοιο, στάσαις ππιιβ, πάσας 

ΓΘ] οἴπῃ Ζομποάοίο. ἐγῴχατο] (ἐπεικεχλιμέναι ἦσαν, ἐπέχειντο) 
Α οὐ πητι8. 6Χχ Θθίθυβ. οἴπὴ ΑΥἸβίαο ΠΟ, δγιώχατο τππι5. 1106}, ἐχσώχετο 

Ῥᾶτιοῖ, ἐσσῴχετο γο]Ἰατὶ ἴῃ οἷβ ΟἹ) οἱ ρα! πηρβοβίμβ ὅ τ. οπὰ Ζοποαοίο. 

Υ. πιάτο ΑΗΤ. ΤΡ. 844 5η. 



Τειχομαχία: 1 909 

αἶψα δ᾽ ἐπ᾿ Αἴαντε προΐει χήρυκα Θοώτηγ" ΧΙ 

»ἔρχεο, δῖε Θοῶτα, ϑέων Αἴαντε κάλεσσογ" 

ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον ---Ὁ ὃ γάρ χ᾽ ὄχ᾽ ἄριστον ἁπάντων 

εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεϑρος" 845 
᾿ς . , , γ «" ᾿ 
ὧδε γὰρ ἔβρισαν “υχίων ἀγοί, οἱ τὸ πάρος περ 

ζαχρηεῖς τελέϑουσι χατὰ κρατερὰς ὑσμίνας" --- 
2 ,ὔ " -" ,ὔ " -» ΡΒ 

εἰ δέ σφιν καὶ χεῖϑι πόνος καὶ γεῖχος ὄρωρεν, 

ἀλλά περ οἷος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος “1ἴας, 

χαί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσϑω τόξων ἐὺ εἰδώς.“ 380 

ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἄρα οἱ χῆρυξ ἀπίϑησεν ἀκούσας, 

βῆ δὲ ϑέειν παρὰ τεῖχος ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

στῆ δὲ παρ᾽ Αἰάντεσσι χιών, εἶϑαρ δὲ προσηύδα" 

»Α͵Ἱαντ᾽, ᾿“ργεΐων ἡγήτορε χαλχοχιτώγων, 

ἠγ(ὦγ ει 7Π]ετεῶο διοτρεφέος φίλος υἱὸς 855 

χεῖσ᾽ ἔμεν, ὄφρα πόγοιο μίνυνϑόά περ ἀντιάσητογ" 

ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον --- ὃ γάρ χ᾽ χ᾽ ἄριστον ἁπάντων 
", ΡῚ εἶ , -" ,ὔ ᾿ Ἂ, » 

εἴη, ἐπεὶ τάχα χεῖϑι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεϑρος" 
ΓΩΝᾺ κ "ὕ᾿ , ᾿ ΄ὔ ει κι Ἷ 
ὧδε γὰρ ἔβρισαν “υκίων ἀγοί, οἱ τὸ πάρος περ 

ζαχρηεῖς τελέϑουσι χατὰ χρατερὰς ὑσμίνας" --- 860 
εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε πιερ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, 

ἀλλά περ οἷος ἴτω Τελαμώνιος ἄλχιμος Αἴας, 

καί οἱ Τεῦχρος ἅμα σπέσϑω τόξων ἐὺ εἰδώς." 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 
ὙΠ Ὑ.} ΤΑΝ . , : δ 

αὐτίχ᾽ ᾿Οιλιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 866 

ὅ42, 848 Αἴαντε] ρα Πππρβοβίιβ νυ. απ Ζοποάοίο, κΐαντα ὁ6- 

61 ΠΌΡῚ [6 "6. ομηηθ5 ; οἵ. 555. 554. ΑἸΤο 56 Ππαθοῦ Ο 801. ϑῦ0 ἅμα 

σττέσϑω] Ῥα]Ἰπηρβοϑίιβ ὅντιν, δὲς ππππι5 ὁΧχ ΘΟ α ον τ5, ἅμ᾽ ἑσπέσϑω νοὶ] 

ἅμ᾽ ἑπέσϑω το]ϊατ. 908 ἅμα σπέσϑω] ϑνυίΐδσι, δι᾽ ἑστιέσϑω νο] 
 ς»» - 
δι ἑπέσϑω ὁοίονϊ. 



ΧΙ 

ὃ8τ0 

880 

980 

510 ἢ]: Τειχομαχία 

»“ἰαν, σφῶι μὲν αὐὖὐϑι, σὺ χαὶ χρατερὸς “υχομήδης, 

ἑσταύτες Δαναοὺς ὀτρύνετον ἰφι μάχεσϑαι" 

αὐτὰρ ἐγὼ χεῖσ᾽ εἶμι χαὶ ἀντιάω πολέμοιο. 
δ ἣν Ἅ ΑΞ ΕῚ ΣΕ ΝΑῚ γ)Χ » 5 , {« αἶμα δ᾽ ἐλεύσομαι αὐτις, ἐπὴν ἐὺ τοῖς ἐπαμύγω. 

ὡς ἄρα φωγήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας, 

καί οἱ Τεῦχρος ἅμ᾽ ἣε χασίγνητος καὶ ὄπατρος" 

τοῖς δ᾽ ἅμα Π|ανδίων Τεύχρου φέρε χαμπύλα τόξα. 

εὖτε Μεγεσϑῆος μεγαϑύμου πύργον ἵχοντο 
’ὔ 2 Ἁ 5ὕἤ, 2 , ὑ» τεὶ 

τείχεος ἐντὸς ἰόντες --- ἐπειγομέγοισι δ᾽ ἵχοντο --, 

οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἐπάλξις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἴσοι, 

ἴρϑιμοι “1υχίων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες" 

σὺν δ᾽ ἐβάλοντο μάχεσϑαι ἐναντίον, ὦρτο δ᾽ ἀυτή. 

ἡΐας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα χατέχτα, 

Σαρπήδοντος ἑταῖρον ᾿Επιχλῆα μεγάϑυμον, 

μαρμάρῳ ὀχριόενγτι βαλών, ὃ ῥὰ τείχεος ἐντὸς 

κεῖτο μέγας παρ᾽ ἔταλξιν ὑπέρτατος" οὐδέ κέ μιν δέα 

χείρεσσ᾽ ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνήρ, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν, 

οἷοι γῦν βροτοί εἰσ᾽" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ὑψόϑεν ἔμβαλ᾽ ἀείρας. 

ϑλάσσε δὲ τετράφαλον χυγνέην, σὺν δ᾽ ὀστέ ἄραξεν 
, ἢ ΡΥ; Ἷ Ἅ, τ᾿ « τὸν τε στ - 5 . 

σιάντ᾽ ἄμυδις χεφαλῆς" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς 

χκάππεσ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ πύργου, λίπε δ᾽ ὀστέα ϑυμός. 

7Τεῦχρος δὲ 1 λαῦχον χρατερὸν παῖδ᾽ “Πππολόχοιο 

ἰῷ ἐπεσσυμένον βάλε τείχεος ὑψηλοῖο, 
τ ἘΔ , 2 , - ΕΓ , Ξ- ἡ ἴδε γυμνωϑέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης 

ἂν δ᾽ ἀπὸ τείχεος ἄλτο λαϑών, ἵνα μή τις ᾿“χαιῶν 

808 ἀντιάω] ἀντιόω 11)». δὃτ5 ἐπάλξις] ἐπάλξεις ἸἰὈτῚ; 

γ 08: 988 ἐχεσσυμένον] ἐ:τεσσύμενον (ἐσσύμενγον ττ15) ΠΟΡΪ. 
τ 

889 ἡ] ἡ δ᾽ Π|ν], σουΡοχὶε ΠΟβίπαμα, παθβίοι. οι. ΠῚ (1848) ν. 88. 



Τειχοιιαχία: Ἢ 

βλήμενον ἀϑρήσειε χαὶ εὐχετάοιτ᾽ ἐπέεσσιν. 

Σαρπήδοντι ΝᾺ ἄχος γένετο 1 λαύχου ἀπιόντος, 
πο  ς 5. δ. ἘΝ ον Γ ἄν τ Ν - , 

αὐτίχ᾽ ἐπεί τ᾿ ἐνόησεν" ὅμως δ᾽ οὐ λήϑετο χάρμης. 

ἀλλ᾽ ὃ γε Θεστορίδην ᾿“λχμάονα δουρὶ τυχήσας 

911 

γύξ᾽, ἐχ δ᾽ ἔσπασεν ἔγχος" ὃ δὲ σπόμενος πέσε δουρὶ 

πρηνής, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποιχίλα χαλχῷ. 

Σαρπηδὼν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν 

ἕλχ᾽, ἢ δ᾽ ἕσπετο πᾶσα διαμσιερές, αὐτὰρ ὕπερϑεν 

τεῖχος ἐγυμνώϑη;" πολέεσσι δὲ ϑῆχε χέλευϑον. 

τὸν δ᾽ “ἴας χαὶ Τεῦχρος ὁμαρτήσανϑ᾽ --- ὃ μὲν ἰῷ 

βεβλήχει τελαμῶνα περὶ στήϑεσφι φαειγὸν 

ἀσπίδος ἀμφιβρότης, ἀλλὰ Ζεὺς χῆρας ἄμυνεν 

παιδὸς ἑοῦ, μὴ νηυσὶν ἐπὶ πρυμνῇσι δαμείη" 

“4ἴας δ᾽ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐ δὲ διαπρὸ 

ἤλυϑεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα. 
ἣ 1 », ὩΤΑ. ) , ᾿- } ᾿, δ , , - ᾿ 

χώρησεν δ᾽ ἄρα τυτϑὸν ἐπάλξιος, οὐ δ᾽ δ᾽ γε πάμπαι 

χάζετ᾽, ἐπεί οἱ ϑυμὸς ἐέλπετο χῦδος ἀρέσϑαι" 

χέχλετο δ᾽ ἀντιϑέοισιν ἑλιξάμενος “Τυχίοισιν᾽ 

οὐ “ΤΠ ύκιοι, τί τ᾽ ἄρ᾽ ὧδε μεϑίετε ϑούριδος ἀλκῆς; 
» , ἡ δ 5 ἌΣ ὩΣ ΤΑ Α ΡΣ ΠΡΦΕΝ 
ἀργαλέον Οὁὲ μοί ἔστι χαὶ ἰφϑίμῳ σε εόγτι 

μούνῳ ῥηξαμένῳ ϑέσϑαι παρὰ νηυσὶ χέλευϑον. 
2 ἜΠΟΥ - Ξ ΔΕΚΕΖ δέ " » {{ 
αλλ ἑφομαρτεῖτε" πλεόνων ὁὲ τοὶ ἔργον ἄμεινμογ. 

«ι ΡΒ 2 « ὶν »ἷ ς Δι ς ΟῚ ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοχλὴν 

5891 εὐχετάοιτ᾽] εὐχετόῳτ᾽ (εὐχετόῳτο ἄἀτιο) [101]. 895 δὲ 
’ ον ἐς ὧν κο , ᾿ ν , Η «Ὁ. 

σττόμενος] δ᾽ ἑσττόμενος Ἰ1ὈΡ]; σχόμενος περὶ δουρί ἨρΑγΟ 5; οἵ, 
Ν ὅτο. 401 στήϑεσφι) ἴγ65. ἴῃ οἷβ 1), στήϑεσσι ὁοίον!; οἵ, Β. 588. 

404 οὐ δὲ] οὐδὲ (ἡ δὲ γδιο1) ΠΡ; αἸβίπηχοναΐ ΠΟγΠΟ. 

δ᾽ οὐδ᾽ 001; αἰδίπηχοναῦ ΠΟγη6, 

406 οὐ 

99ὅ 

400 

410 



ΘΖ ]: Τειχομαχία 

Γ΄ “"η γ ΄ Ω) η ,ὔ , 

ΧῊ μᾶλλον ἑἐπέβρισαν βουληφόρον ἀμφὶ ἄνακτα" 

“ὸ «Ἵργέιοι δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐχαρτύγναντο φάλαγγας 
Ά τ { » ν᾿ , . Ξ 

τείχεος ἔντοσϑεν. μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον 

οὔτε γὰρ ἴφϑιμοι “Ἔύχιοι “αναῶν ἐδύναντο 

τεῖχος δηξάμεγοι ϑέσϑαι παρὰ νηυσὶ χέλευϑον, 
γ, 5 ᾿ ᾿ . ; , γ δ 7 

οὔτε ποτ᾽ αἰχμηταὶ 4) αναοὶ “Ζυκίους ἐδύναντο 

430 τείχεος ἂνν ὥσασϑαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασϑεν. 

ἀλλ᾽ ὥς τ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισι δύ᾽ ἀνέρε δηριάεσθον, 
᾽ὔ ΟἹ 2 Ἀ ὕὔ ΒΡ] ,ὔ ΒῚ 3} ’, 

μέτρ᾽ ἔν χερσὶν ἔχοντες, ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ, 
δ᾽ κα 3] δ Ν Ἅ , ΞῚ Ψ Ν "ὕὔ " 

ὦ τ᾽ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης" 
«᾿ γ,ὔ Ἁ πον 2 ἢ ει 1.2 ς Ἁ 2 ὔ 

ὡς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες, οἱ δ᾽ ὑπὲρ αὐτέων 

425 δήουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήϑεσσι βοείας 

ἀσπίδας εὐχύχλους λαισήιά τὲ πτερόεντα. 
ΠΝ κ 1} γ ᾽Ὁ- Χ , , - 

πολλοὶ δ᾽ οὐτάζοντο χατὰ χρόα γηλέι χαλχῷ" 

ἡμὲν ὕτῳ στρεφϑέντι μετάφρενα γυμνωϑείη 
,ὔ Ὶ Ἁ ὶν ὶ Ἁ 2 7 λὶ 2 τς 

μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμσιερὲς ἀσπίδος αὐτῆς. 

430 πάντῃ δὴ πύργοι χαὶ ἑἐπάλξιες αἵματι φωτῶν 
. , " 5. 2) , , Ἀ ΧΧΊ ’, ΠΟ ,. - 

ἐρράδατ᾽ ἀμφοτέρωϑεν ἀπὸ Ἰρώων χαὶ ᾿Ἰχαιῶν. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι ᾿“Ιχαιῶγ᾽ 
)ὴ5232 ᾽7 ,; ͵ὴη Ἁ Ὁ 2 ,ὔ 

ἀλλ᾽ ἔχον, ὥς τὲ τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληϑής, 
« Ω ᾿Σ » ᾿ » 2 ᾿ Ἄν 
ἢ τε σταϑμὸν ἔχουσα χαὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει 

485 ἰσάζουσ᾽, ἵνα παισὶν ἀειχέα μισϑὸν ἄρηται. 

ὡς μὲν τῶν ἐπὶ ἰσὰ μάχη τέτατο πτόλεμιός τε, 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον “Εχτορι δῶκεν 
ΤΑΔῚ ει -" ) ὴ -» αι -" 

Πριαμίδη, ὃς πιρῶτος ἑσήλατο τεῖχος ““χαιῶν. 

491 δηριάεσϑον)] δηριάασϑον 1101. 428 ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ] 
ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ Ζοποάοίπθ, ἀπο οοΠ]ΐο Ρ' 894 γγομαΐ 1) πθηΐζον. 

428 ὅτῳ] Ἰίὰ νϑ] ὅτω ΠΡ] Οπμη68, ἰῃ οἷβ Θ ΙΔ 15 δὲ ΑἸΠΡΡΟΒΙΆΠΠ5, ὅσδῳ 

Ζεποάοίπι; οἵ, τοῖσιν ΔΙΙΒίαΤΟΠΟ Ῥγοθαίπτη χ 110 ον. ρυδοί, ἢ, 8.4, 8,4. 



Τειχομαχία: ; 318 

ἤυσεν δὲ ὁδιατιρύσιον Τρώεσσι γεγωγώς" ΧΗ 

οὔρνυσϑ᾽, ἱιπόδαμοι Τρῶες, ῥήγνυσϑε δὲ τεῖχος 440 

᾿“ργείων, καὶ νηυσὶν ἐνίετε ϑεσπιδαὲς πῦρ.“ 

ὡς φάτ᾽ ἐποτρύνων" οἱ δ᾽ οὔασι τιάντες ἄκουον, 

ἴϑυσαν δ᾽ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες. οἱ μὲν ἔπειτα 
“ 2 , ᾿] , ὶ , 3.2 χροσσάων ἐπέβαινον ἀχαχμένα δούρατ᾽ ἔχοντες" 

« Ὁ πλν ᾿ ὴ “ , [4 «ς , Ἔχτωρ δ᾽ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων 445 

ἑστήκει πρόσϑε, πρυμνὸς παχύς, αὐτὰρ ὕπερϑεν 

ὀξὺς ἔην" τὸν δ᾽ οὔ χε δύ᾽ ἀνέρε δήμου ἀρίστω ς ξῇ Ν Ή, ἽΝ 

ῥηιδίως ἐπ᾿ ἄμαξαν ἀπ᾿ οὔδεος ὀχλίσσειαν, 

οἷοι νῦν βροτοί εἰσ" ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἷος. 
’ «ς 2 ν ΡΒ 5 ’ὔ Ἷ 5] "Ξ Ὶ , [τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔϑηχε Κρόνου πιάις ἀγκυλομήτεω. 160 

ὡς δ᾽ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόχον ἄρσενος οἰὸς 

χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχϑος ἐπείγει, 

ὡς “Εχτωρ ἰϑὺς σανίδων φέρε λᾶαν ἀείρας, 

αἵ ῥὰ πύλας εἴρυντο πύχα στιβαρῶς ἀραρυίας 
ὶ , ς ἢ τς ι 5 ὦ Ἴ ἊΣ Ἵ δικλίδας ὑψηλός" δοιοὶ δ᾽ ἔντοσϑεν ὀχῆες 4 ́ ι 

εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ χληὶς ἐπαφήρει. 

στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰών, χαὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας, 
Ξν Ὶ ,ὔ ε; ΄, ς 5 , , », 

εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη. 

ῥῆξε δ᾽ ἄπ᾽ ἀμφοτέρους ϑαιρούς, πέσε δὲ λίϑος εἴσω 

βριϑοσύνῃ, μέγα δ᾽ ἀμφὶ πύλαι μύχον" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὀχῆλς «τὺ 

ἐσχεϑέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη 

440 πρόσϑε) Ῥ]ούίαιιο, πρόσϑεν ΡΆθΟΙ ἴῃ οἷβ Οἵ; οἷ ,Χ,1 191. 2 

129. 298. ΠῚ 191, ἃν αἱίονα ρᾶγδ Η 224. ΜΙ 298. ψ 181. 

450] οτηϊδοιαί Ζοποαοίιβ, ἀδιηηα νυ πηΐ ΑὙἸΒίορΠ δ Π65. δὲ ΑΥἸβί  Ό 115. 

402 τέ μιν] 6Χχ ΠΠΌΡῚ5 τᾶ ΒΟΡΙΡῚ5 τϑβϑε αι! Ηθγηθ, δέ μὲν πα θοηΐ ϑαὶ- 
{ἰ0Π685 ΠΟ ρϑιιθδθ. 



ΧΗ 

10 

4τὸ 

514 ΤΙ: Τειχομαχία 

-“ ς «ς - «' 12 Ἂ»΄. 5 ΟΡ ,ὔ « λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς. ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσϑορε φαίδιμος “Εχτωρ 
. - 2 [ ς , ’ ν “ 

γυχτὶ ϑοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια, λάμπε δὲ χαλκῷ 
ὶ ,ὔ ν « Α “". δὶ Ἁ ᾿ " σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶν 

δοῦρ᾽ ἔχεν" οὔ χέν τίς μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσας 

γόσφι ϑεῶν, ὅτ᾽ ἔσαλτο πύλας" πυρὶ δ᾽ ὄσσε δεδήει. 

κέχλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενος χαϑ᾽ ὅμιλον 
- ς ,ὔ Ἁ } ᾿] Ζ ΄ τεῖχος ὑπερβαίνειν, τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντι πίϑοντο" 
2 ,ὔ Ψ] ει , - ς , «ει ᾿Ὶ 2 2 Ἁ αὐτίχα δ᾽ οἱ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἱ δὲ κατ᾽ αὐτὰς 

ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας. Δαναοὶ δ᾽ ἐφόβηϑεν 

γῆας ἀνὰ γλαφυράς" ὅμαδος δ᾽ ἀλίαστος ἐτύχϑη. 

4θ5 οἵ᾽ χέν] τιππ|5 ΠΟΙ οἴ ΑΥΙΒίΆΟ ΠΟ, οὐχ ἄν οοἴοθι. ἐρύχα- 
χεν] Αὐ᾽βίδιοιπιβ, ἐρυχάχοι (ἐρυχκάχη ΠῚ 11γ]; ἀΠ6ο}" 56 παθϑὲ Ζ' ὅ89. 
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